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I.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY č.1
I.1. a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Mění se bod 1.1:
1.1 Zastavěné území bylo vymezeno k 1.7.2018.
Mění se bod 1.2:
1.2 Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkresech:
I.3. a) Výkres základního členění území
1:5000
I.3. b) Hlavní výkres
1:5000.
Ruší se bod 1.3.
I.1. b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT
Mění se bod 2.1:
2.1 Územní plán koordinuje záměry na změny v území celostátního a oblastního charakteru s
místními potřebami a požadavky.
V souladu se ZÚR Moravskoslezského kraje vymezuje plochy pro dálnici D48 a územní
rezervu pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků, jednoznačně
vymezuje územní systém ekologické stability krajiny nadregionální a regionální úrovně.
Mění se bod 2.2:
2.2 Územní plán stanovuje podmínky využívání území a vymezuje zastavitelné plochy a plochy s
rozdílným způsobem využití ve všech částech obce (1 Dub, 2 Heřmanice, 3 Janovice, 4 Jičina,
5 Palačov, 6 Petřkovice, 7 Starojická Lhota, 8 Starý Jičín, 9 Vlčnov) tak, aby byl zajištěn
proporcionální rozvoj celého území obce Starý Jičín.
I.1. c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE,
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
I.1. c1) Koncepce uspořádání a využívání území
Mění se bod 3.1.1:
3.1.1 Územní plán stanovuje koncepci uspořádání a využívání území vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití v podrobnějším členění zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území.
Plochy s rozdílným způsobem využití vymezené územním plánem:
B Plochy bydlení
-BD – bytové domy nízkopodlažní
-RD – rodinné domy
R Plochy rekreace
-RR – rodinná rekreace
-RZ – zahrady
OV Plochy občanského vybavení
-V – veřejné infrastruktury mimo hřbitovy
-S – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
-H – veřejné infrastruktury - hřbitovy
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-K – komerční zařízení
VP Plochy veřejných prostranství (samostatné plochy)
-N – náměstí, náves
-Z – zeleň, park
-H – hřiště a herní plochy
SO Plochy smíšené obytné
-M – městské
-V – venkovské
DI Plochy dopravní infrastruktury
-S – silniční doprava - pozemní komunikace
-G – silniční doprava - dopravní zařízení
-Ž – drážní doprava
TI Plochy technické infrastruktury
-V – veřejné infrastruktury
-K – neveřejné a komerční vybavení
V Plochy výroby a skladování
-ZV – s vlivy za hranice ploch
SV Plochy smíšené výrobní
-N – výroba a skladování, občanské vybavení
-U – zemědělské usedlosti
VH Plochy vodní a vodohospodářské
-V – vodní plochy
Z Plochy zemědělské
-RP – rostlinná produkce
L Plochy lesní
-LH – lesní hospodářství
P Plochy přírodní
-US – územní systém ekologické stability krajiny
N Plochy smíšené nezastavěného území
-OR – obecně přístupné plochy rekreace
-MP – manipulační a skladové plochy
-PE – přírodní a přírodě blízké ekosystémy.
I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch
Mění se bod 3.2.1:
3.2.1 Územní plán vymezuje zastavitelné plochy s určením druhu plochy s rozdílným způsobem
využití s případným uvedením specifikace využití konkrétní zastavitelné plochy.
Ruší se bod 3.2.2.
Mění se bod 3.2.3:
3.2.3 Územní plán stanovuje jako podmínku pro rozhodování u určených zastavitelných ploch
zpracování územní studie, stanovuje podmínky pro jejich pořízení a lhůty pro vložení dat o
těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti.
Ruší se bod 3.2.4.
Mění se bod 3.2.5:
3.2.5 Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou označeny kódem změny Z, zastavitelné
plochy navržené pro dálnici D48 jsou označeny kódem změny D.
Mění se bod 3.2.6:
3.2.6 Přehled vymezených zastavitelných ploch za jednotlivá katastrální území:
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V bodu 3.2.6 se ruší celý text odstavce „Vysvětlivky tabulek přehledu zastavitelných ploch“
V bodu 3.2.6 se ve všech tabulkách zastavitelných ploch ruší poslední sloupec „vymezení plochy
(parc. č.)“.
V bodu 3.2.6 se v tabulkách zastavitelných ploch ruší tyto plochy:
katastrální území
plocha
druh
specifikace využití
podmínky pro
výměra
plochy
rozhodování
ha
Heřmanice u Polomi 2 Z/10

R-RR

územní studie
12/2012

0,80

Janovice u N. J.

3 Z/4

SO-V

nestanovuje se

0,31

Jičina

4 Z/4

TI-V

čerpací stanice
nestanovuje se
komunální kanalizace

0,16

Palačov

5 Z/7

SO-V

nestanovuje se

0,47

Palačov

5 Z/11

SO-V

územní studie
12/2010

0,31

Petřkovice u S. J.

6 Z/4b

SO-V

nestanovuje se

0,16

Petřkovice u S. J.

6 Z/12

R-RR

nestanovuje se

0,07

Petřkovice u S. J.

6 Z/15

OV-S

nestanovuje se

0,15

Starojická Lhota

7 Z/8a

SO-V

nestanovuje se

0,53

Starojická Lhota

7 Z/17

TI-K

nestanovuje se

2,63

Starý Jičín

8 Z/4

B-RD

nestanovuje se

1,10

Starý Jičín

8 Z/13

B-RD

nestanovuje se

0,34

Starý Jičín

8 Z/22

R-RR

nestanovuje se

0,22

Starý Jičín

8 Z/23

R-RR

nestanovuje se

0,20

Starý Jičín

8 Z/27

R-RR

nestanovuje se

0,28

Starý Jičín

8 Z/28

R-RR

nestanovuje se

0,12

Starý Jičín

8 Z/29

R-RR

nestanovuje se

0,04

Starý Jičín

8 Z/30

R-RR

nestanovuje se

0,12

Vlčnov u S. J.

9 Z/1a

SO-V

nestanovuje se

0,39

Vlčnov u S. J.

9 Z/7

SO-V

nestanovuje se

0,09

Vlčnov u S. J.

9 Z/11a

DI-S

nestanovuje se

0,57

Vlčnov u S. J.

9 Z/11d

SO-M

nestanovuje se

0,55

Vlčnov u S. J.

9 Z/16

SO-V

nestanovuje se

0,15

Vlčnov u S. J.

9 Z/21

SO-V

nestanovuje se

0,29

Vlčnov u S. J.

9 Z/23

SO-V

nestanovuje se

0,64

Vlčnov u S. J.

9 Z/26

SO-V

nestanovuje se

0,18

komunální sportovní
areál
solární elektrárna

místní komunikace

V bodu 3.2.6 se v tabulkách zastavitelných ploch mění tyto plochy:
katastrální území
plocha
druh
specifikace využití
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podmínky pro

výměra

plochy
Dub u Nového
Jičína

1 Z/1

SO-V

Heřmanice u Polomi 2 D/1

DI-S

Janovice u N. J.

3 Z/3

Janovice u N. J.

rozhodování

ha

nestanovuje se

0,98

nestanovuje se

7,02

SO-V

nestanovuje se

0,21

3 Z/12

SO-V

nestanovuje se

0,42

Janovice u N. J.

3 Z/16

SO-V

nestanovuje se

0,14

Petřkovice u S. J.

6 Z/2

B-RD

nestanovuje se

0,42

Petřkovice u S. J.

6 Z/4a

SO-V

nestanovuje se

1,13

Petřkovice u S. J.

6 Z/5

B-RD

nestanovuje se

1,69

Petřkovice u S. J.

6 Z/13

R-RR

nestanovuje se

0,69

Petřkovice u S. J.

6 Z/14

B-RD

nestanovuje se

0,28

Starojická Lhota

7 Z/1

SO-V

nestanovuje se

0,09

Starojická Lhota

7 Z/8b

SO-V

nestanovuje se

1,33

Starojická Lhota

7 Z/11

OV-H

nestanovuje se

0,07

Starojická Lhota

7 Z/22

V-ZV

nestanovuje se

0,41

Starojická Lhota

7 D/2

DI-S

nestanovuje se

5,00

Starý Jičín

8 Z/2

B-RD

nestanovuje se

1,04

Starý Jičín

8 Z/5

B-RD

nestanovuje se

2,32

Starý Jičín

8 Z/8

SV-N

nestanovuje se

0,54

Vlčnov u S. J.

9 Z/1b

SO-V

nestanovuje se

0,24

Vlčnov u S. J.

9 Z/6

SO-V

územní studie
12/2023

0,42

Vlčnov u S. J.

9 Z/11b

SO-V

nestanovuje se

1,14

Vlčnov u S. J.

9 Z/11c

SO-V

nestanovuje se

0,13

Vlčnov u S. J.

9 Z/13

SO-V

nestanovuje se

0,20

Vlčnov u S. J.

9 Z/15

SO-V

nestanovuje se

1,13

Vlčnov u S. J.

9 Z/19

SO-V

nestanovuje se

0,63

rychlostní silnice

hřbitov
rychlostní silnice

V bodu 3.2.6 se v tabulkách zastavitelných ploch doplňují tyto plochy:
katastrální území
plocha
druh
specifikace využití
podmínky pro
plochy
rozhodování

výměra
ha

Heřmanice u Polomi 2 Z1/6

SO-V

nestanovuje se

0,80

Heřmanice u Polomi 2 Z1/55

SO-V

nestanovuje se

0,13

Heřmanice u Polomi 2 Z1/60

R-RZ

nestanovuje se

0,80

Janovice u N. J.

3 Z1/33

SO-V

nestanovuje se

0,26

Jičina

4 Z1/8

SO-V

nestanovuje se

0,21
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Jičina

4 Z1/17

SO-V

nestanovuje se

0,15

Jičina

4 Z1/24

V-ZV

nestanovuje se

1,70

Jičina

4 Z1/53

SO-V

nestanovuje se

0,16

Jičina

4 Z1/59a TI-V

nestanovuje se

0,58

Palačov

5 Z1/15

SO-V

nestanovuje se

0,15

Palačov

5 Z1/32

SO-V

nestanovuje se

1,61

Palačov

5 Z1/56

SO-V

nestanovuje se

0,09

Petřkovice u S. J.

6 Z1/21

B-RD

územní studie
12/2023

0,47

Starojická Lhota

7 Z1/14

SO-V

nestanovuje se

0,42

Starojická Lhota

7 Z1/41

SO-V

nestanovuje se

0,47

Starojická Lhota

7 Z1/49

V-ZV

nestanovuje se

2,43

Starý Jičín

8 Z1/13

SO-V

nestanovuje se

0,20

Starý Jičín

8 Z1/16

S-VN

nestanovuje se

0,73

Starý Jičín

8 Z1/42

DI-S

místní komunikace

nestanovuje se

0,19

Starý Jičín

8 Z1/64

OV-H

hřbitov

nestanovuje se

0,36

Vlčnov u S. J.

9 Z1/70

DI-S

cyklostezka

nestanovuje se

1,24

sběrný dvůr,
kompostárna

I.1. c3) Plochy přestavby
Mění se bod 3.3.1:
3.3.1 Územní plán vymezuje následující plochy přestavby, tj. plochy ke změně stávající zástavby, k
obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
katastrální území
plocha
druh
specifikace využití
podmínky pro
výměra
plochy
rozhodování
ha
Petřkovice u S. J.

6 P1/57

SO-V

nestanovuje se

0,08

Petřkovice u S. J.

6 P1/71

SO-V

nestanovuje se

0,08

Starý Jičín

8 P1/58

SO-V

nestanovuje se

0,21

Starý Jičín

8 P1/68

DI-G

nestanovuje se

0,18

parkoviště

I.1. c4) Koncepce sídelní zeleně
Ruší se bod 3.4.3.

6

I.1. d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
I.1. d1) Dopravní infrastruktura
Mění se bod 4.1.1:
4.1.1 Územní plán vymezuje v k. ú. Dub u Nového Jičína, v k. ú. Heřmanice u Polomi, v k. ú. Jičina,
v k. ú. Palačov, v k. ú. Starojická Lhota, v k. ú. Starý Jičín a v k. ú. Vlčnov u Starého Jičína
zastavitelné plochy pro silnice D48 a I/35 včetně souvisejících staveb.
Mění se bod 4.1.3:
4.1.3 Územní plán vymezuje v k. ú. Starý Jičín zastavitelnou plochu pro místní komunikaci v lokalitě
U Větřáku.
Mění se bod 4.1.4:
4.1.4 Územní plán vymezuje v k. ú. Starý Jičín zastavitelnou plochu pro dopravní zařízení - garáže
a plochu přestavby pro dopravní zařízení - parkoviště.
Doplňuje se bod 4.1.4a:
4.1.4a Územní plán vymezuje v k. ú. Vlčnov u Starého Jičína zastavitelnou plochu pro cyklostezku
mezi Starým Jičínem a Starojickou Lhotou.
Mění se bod 4.1.6:
4.1.6 Stávající železniční trať SŽDC č. 270 procházející obcí se nemění.
Mění se bod 4.1.8:
4.1.8 Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je do územního plánu převzata územní
rezerva D517 Průplavní spojení Dunaj–Odra–Labe.
I.1. d2) Technická infrastruktura
Doplňuje se bod 4.2.2a:
4.2.2a Územní plán vymezuje v k. ú. Jičina zastavitelnou plochu pro sběrný dvůr, kompostárnu u
hranice obce s městem Nový Jičín.
Mění se bod 4.2.5:
4.2.5 Územní plán navrhuje trasy přeložek vodovodních řadů v k. ú. Jičina a v k. ú. Starý Jičín v
místě silnice D48 a vymezuje je jako změny v území – trasy vedení technické infrastruktury.
Mění se bod 4.2.10:
4.2.10 Územní plán navrhuje trasu přeložky kanalizační stoky v k. ú. Jičina v místě silnice D48 a
vymezuje ji jako změnu v území – trasu vedení technické infrastruktury.
Mění se bod 4.2.13:
4.2.13 Územní plán navrhuje trasy přeložek distribučních vedení elektřiny v k. ú. Jičina a v k. ú.
Starý Jičín v místě silnice D48 a vymezuje je jako změny v území – trasy vedení technické
infrastruktury.
Ruší se bod 4.2.15.
Mění se bod 4.2.18:
4.2.18 Územní plán navrhuje trasy přeložek plynovodů v k. ú. Dub u Nového Jičína, v k. ú. Jičina a
v k. ú. Starý Jičín v místě silnice D48 a vymezuje je jako změny v území – trasy vedení
technické infrastruktury.
Mění se bod 4.2.19:
4.2.19 Územní plán navrhuje trasu přeložky VTL plynovodu v k. ú. Starojická Lhota v místě silnice
I/35 a vymezuje ji jako změnu v území – trasu vedení technické infrastruktury.
Mění se bod 4.2.22:
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4.2.22 Územní plán navrhuje trasy přeložek elektronických komunikačních vedení v k. ú. Dub u
Nového Jičína, v k. ú. Heřmanice u Polomi a v k. ú. Starý Jičín v místě silnice D48 a
vymezuje je jako změny v území – trasy vedení technické infrastruktury.
Mění se bod 4.2.23:
4.2.23 Územní plán navrhuje trasu přeložky elektronického komunikačního vedení v k. ú.
Starojická Lhota v místě silnice I/35 a vymezuje ji jako změnu v území – trasu vedení
technické infrastruktury.
I.1. d3) Občanské vybavení
Mění se bod 4.3.3:
4.3.3 Územní plán pro občanské vybavení zařízení zřizovaných a provozovaných ve veřejném zájmu
vymezuje zastavitelné plochy:
občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu – pro rozšíření mateřské školy v k. ú. Starý
Jičín,
občanské vybavení pro služby – pro rozšíření hřbitovů v k. ú. Starojická Lhota a k. ú. Starý
Jičín.
I.1. d4) Veřejná prostranství
Veřejná prostranství se změnou č.1 nemění.
I.1. d5) Veřejně prospěšné stavby vymezené pro stavby veřejné infrastruktury
Mění se bod 4.5.1:
4.5.1 Územní plán vymezuje plochy a trasy vedení technické infrastruktury pro veřejnou
infrastrukturu – dopravní infrastrukturu, technickou infrastruktur, občanské vybavení a
veřejná prostranství, včetně ploch k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený
účel, jako veřejně prospěšné stavby. Přehled vymezených veřejně prospěšných staveb je
uveden v kapitole I.1. g).
Ruší se bod 4.5.3.
I.1. e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ
I.1. e1) Koncepce uspořádání krajiny
Mění se bod 5.1.1:
5.1.1 Územní plán stanovuje koncepci uspořádání a využívání území vymezením ploch s rozdílným
způsobem využití, s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter
území.
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I.1. e2) Vymezení ploch změn využití nestavební povahy, podmínky pro změny
Mění se bod 5.2.2:
5.2.2 Územní plán vymezuje plochu pro záměr obce změnit části stávajících lesů na trvalé travní
porosty pro krajinné úpravy v k. ú. Starý Jičín (kaple u Oční studánky).
Mění se bod 5.2.4:
5.2.4 Přehled vymezených ploch změn využití nestavební povahy za jednotlivá katastrální území:
V bodu 5.2.4 se ruší celý text odstavce „Vysvětlivky tabulek přehledu ploch změn využití
nestavební povahy“
V bodu 5.2.4 se ve všech tabulkách ploch ruší poslední sloupec „vymezení plochy (parc. č.)“.
I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny
Mění se bod 5.3.2:
5.3.2 Vymezení ÚSES nadregionální a regionální úrovně je navrženo v souladu se Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Mění se bod 5.3.4:
5.3.4 Přehled prvků ÚSES nadregionální úrovně:
nadregionální biokoridor NRBK K 143 N, NRBK K 143 V - vedený nivou Luhy a
Heřmanického potoka, zahrnuje regionální biocentrum č. 120
nadregionální biokoridor NRBK K 144 MH (MB) - vedený v jižní části obce mezi lesem
Palesek a Petřkovickou horou, zahrnuje regionální biocentra č. 195 a č. 250
nadregionální biokoridor NRBK K 144 MB - vede z Petřkovické hory do Nového Jičína,
zahrnuje regionální biocentrum č. 195
nadregionální biokoridor NRBK K 145 MB - vede z Petřkovické hory do Hostašovic
Doplňuje se bod 5.3.5:
5.3.5 Přehled prvků ÚSES regionální úrovně:
regionální biocentrum RBC 120 Dubská Luha
regionální biocentrum RBC 195 Petřkovická hora
regionální biocentrum RBC 205 Polomské rybníky
regionální biocentrum RBC 250 U Starojické Lhoty
regionální biokoridor RBK 534 - vede z regionálního biokoridoru č. 535 do Jeseníku nad
Odrou
regionální biokoridor RBK 535 - vede od nadregionálního biokoridoru K 144 KH (MB) do
Bernartic nad Odrou
Doplňuje se bod 5.3.6:
5.3.6 Přehled prvků ÚSES lokální úrovně:
východní větev LBK 1 - vychází z nadregionálního biokoridoru K 144 MH (MB) a vede
severním směrem do Bernartic nad Odrou.
jižní větev LBK 2 - vychází z nadregionálního biokoridoru K 145 MB a vede západním
směrem do Hustopečí nad Bečvou.
západní větev LBK 3 - vede jihozápadním výběžkem obce a přechází do Hustopečí nad
Bečvou.
I.1. e4) Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny se změnou č.1 nemění.
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I.1. e5) Plochy pro protierozní opatření, ochranu před povodněmi
Mění se bod 5.5.1:
5.5.1 Územní plán vymezuje dvě plochy pro ochranu před povodněmi.
katastrální území
plocha
druh
specifikace využití
podmínky pro
plochy
rozhodování

výměra
ha

Heřmanice u Polomi 2 V1/61

VH-V

protipovodňová nádrž nestanovuje se

1,53

Janovice u N. J.

VH-V

protipovodňová nádrž nestanovuje se

7,78

3 V1/62

I.1. e6) Plochy rekreace v krajině
Plochy rekreace v krajině se změnou č.1 nemění.
I.1. e7) Plochy pro dobývání nerostů
Plochy pro dobývání nerostů se změnou č.1 nemění.
I.1. f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ, POKUD JE MOŽNÉ
JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ,
POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Mění se bod 6.2:
6.2 Územní plán pro plochy s rozdílným způsobem využití, s podrobnějším členěním
zohledňujícím specifické podmínky a charakter území – stanovuje podmínky:
B Plochy bydlení -BD – bytové domy nízkopodlažní
Využití převažující: bydlení bez rušivých vlivů, v bytových domech.
Využití přípustné:
- pozemky staveb pro bydlení v bytových domech včetně staveb a zařízení souvisejících s bydlením
či bydlení podmiňujících a terénních úprav,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití podmíněně přípustné:
- pozemky staveb a zařízení drobné výroby, nevýrobních služeb a řemesel včetně staveb a zařízení,
které jsou nutné k jejich užívání, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, pouze pokud
jejich negativní účinky na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech nad
přípustnou míru
Využití nepřípustné:
- rodinné domy,
- stavby rodinné rekreace,
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- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 12 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %
- struktura zástavby - ulicová, samostatně stojící bytové domy
B Plochy bydlení -RD – rodinné domy
Využití převažující: bydlení bez rušivých vlivů, v rodinných domech.
Využití přípustné:
- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech včetně staveb a zařízení souvisejících s bydlením
či bydlení podmiňujících a terénních úprav,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití podmíněně přípustné:
- pozemky staveb a zařízení drobné výroby, nevýrobních služeb a řemesel včetně staveb a zařízení,
které jsou nutné k jejich užívání, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, pouze pokud
jejich negativní účinky na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech nad
přípustnou míru
Využití nepřípustné:
- bytové domy,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 30 %
- struktura zástavby - ulicová, samostatně stojící rodinné domy, řadové domy
- min. výměra nově oddělovaných stavebních pozemků pro samostatně stojící RD 800 m2
R Plochy rekreace -RR – rodinná rekreace
Využití převažující: stavby určené nebo sloužící rodinné rekreaci.
Využití přípustné:
- stavby rodinné rekreace, stavby sloužící k uskladnění výpěstků ze zahrad,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití podmíněně přípustné:
- stavby sloužící uskladnění výpěstků ze zahrad, pokud zahrady tvoří souvislý celek s touto stavbou;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby kromě staveb sloužících uskladnění výpěstků ze
souvisejících zahrad,
- lesní pozemky.
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 20 %.
R Plochy rekreace -RZ – zahrady
Využití převažující: samostatné zahrady včetně staveb zahradních chatek sloužící rodinné rekreaci.
Využití přípustné:
- stavby zahradních chatek, které nesmí obsahovat obytné ani pobytové místnosti, hygienická
zařízení ani vytápění, nesmí sloužit k ustájení nebo chovu zvířat,
- stavby sloužící k uskladnění výpěstků ze zahrad,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby kromě staveb sloužících uskladnění výpěstků ze
souvisejících zahrad,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 20 %.
OV Plochy občanského vybavení -V – veřejné infrastruktury mimo hřbitovy
Využití převažující: občanské vybavení veřejné infrastruktury mimo hřbitovy.
Využití přípustné:
- občanské vybavení zřizované a provozované ve veřejném zájmu,
- občanské vybavení - tělovýchovy a sportu a souvisejícího se sportovním využitím plochy,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k ubytování
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 12 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %.
OV Plochy občanského vybavení -S – veřejné infrastruktury - tělovýchova a sport
Využití převažující: občanské vybavení veřejné infrastruktury - sportovní areály.
Využití přípustné:
- občanské vybavení - tělovýchovy a sportu a souvisejícího se sportovním využitím plochy,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
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- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k ubytování
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %.
OV Plochy občanského vybavení -H – veřejné infrastruktury - hřbitovy
Využití převažující: občanské vybavení veřejné infrastruktury - hřbitovy.
Využití přípustné:
- občanské vybavení - hřbitovy a urnové háje,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- občanské vybavení nesouvisející se hřbitovy,
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %.
OV Plochy občanského vybavení -K – komerční zařízení
Využití převažující: občanské vybavení komerčního charakteru.
Využití přípustné:
- občanské vybavení - komerční zařízení,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k ubytování
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 12 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %.
VP Plochy veřejných prostranství -N – náměstí, náves
Využití převažující: obecně přístupné plochy mimo silniční dopravu sloužící shromažďování,
trhovému prodeji apod.
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Využití přípustné:
- náměstí, náves,
- občanské vybavení související s užíváním plochy pro shromažďování, trhový prodej apod.,
- dopravní infrastruktura pro pěší,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení kromě souvisejícího s užíváním plochy pro shromažďování, trhový prodej
apod.,
- dopravní infrastruktura - pro silniční dopravu,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 6 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %.
VP Plochy veřejných prostranství -Z – zeleň, park
Využití převažující: samostatné plochy veřejné zeleně - park, sadová úprava veřejné zeleně
apod.
Využití přípustné:
- občanské vybavení související s užíváním parku,
- dopravní infrastruktura pro pěší,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení nesouvisející s užíváním parku,
- dopravní infrastruktura - pro silniční dopravu,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 6 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %.
VP Plochy veřejných prostranství -H – hřiště a herní plochy
Využití převažující: sportovně rekreační plochy obecně přístupné - hřiště a herní plochy pro
hry dětí apod.
Využití přípustné:
- občanské vybavení související s užíváním plochy pro hřiště a herní plochy,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení nesouvisející s užíváním plochy pro hřiště a herní plochy,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavy,
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- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %.
SO Plochy smíšené obytné -M – městské
Využití převažující: bydlení městského charakteru.
Využití přípustné:
- pozemky staveb pro bydlení v bytových domech včetně staveb a zařízení souvisejících s bydlením
či bydlení podmiňujících a terénních úprav,
- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech včetně staveb a zařízení souvisejících s bydlením
či bydlení podmiňujících a terénních úprav,
- občanské vybavení,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zařízení výroby a skladování malého rozsahu bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a nad
přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území,
- stavby sloužící uskladnění výpěstků ze zahrad, pokud zahrady tvořící souvislý celek s touto
stavbou,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k ubytování
- stavby rodinné rekreace,
- zařízení výroby a skladování s nežádoucími vlivy na životní prostředí a nad přípustnou míru
obtěžování okolí v obytném území,
- zemědělské stavby kromě staveb sloužících uskladnění výpěstků nze souvisejících zahrad,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 12 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 40 %
- struktura zástavby - ulicová, řadové domy, samostatně stojící domy
SO Plochy smíšené obytné -V – venkovské
Využití převažující: bydlení venkovského charakteru.
Využití přípustné:
- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech včetně staveb a zařízení souvisejících s bydlením
či bydlení podmiňujících a terénních úprav,
- pozemky staveb pro bydlení v bytových domech včetně staveb a zařízení souvisejících s bydlením
či bydlení podmiňujících a terénních úprav,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby malého rozsahu bez nežádoucích vlivů na životní
prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k ubytování
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- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby s nežádoucími vlivy na životní prostředí a nad
přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 30 %
- struktura zástavby - ulicová, rozvolněná, samostatně stojící rodinné domy
- min. výměra nově oddělovaných stavebních pozemků 1000 m2
DI Plochy dopravní infrastruktury -S – silniční doprava - pozemní komunikace
Využití převažující: pozemní komunikace pro motorová vozidla včetně souvisejících parkovišť a
odstavných ploch, zastávek autobusů apod.
Využití přípustné:
- veřejná prostranství,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 6 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: nestanovuje se.
DI Plochy dopravní infrastruktury -G – silniční doprava - dopravní zařízení
Využití převažující: řadové garáže, samostatná parkoviště a odstavné plochy, čerpací stanice
pohonných hmot apod.
Využití přípustné:
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura - silniční doprava,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 6 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 80 %.
DI Plochy dopravní infrastruktury -Ž – drážní doprava
Využití převažující: železniční dráha celostátní.
Využití přípustné:
- dopravní infrastruktura,
- občanské vybavení související s drážní dopravou,
- veřejná prostranství,
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- technická infrastruktura,
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení kromě souvisejícího s drážní dopravou,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- zemědělské pozemky,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: nestanovuje se.
TI Plochy technické infrastruktury -V – veřejné infrastruktury
Využití převažující: technické vybavení veřejné infrastruktury.
Využití přípustné:
- dopravní infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- technické vybavení neveřejného a komerčního charakteru,
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 80 %.
TI Plochy technické infrastruktury -K – neveřejné a komerční vybavení
Využití převažující: technické vybavení neveřejného a komerčního vybavení - např.
regulační stanice plynu, výrobny elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů energie.
Využití přípustné:
- dopravní infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 60 %.
V Plochy výroby a skladování -ZV – s vlivy za hranice ploch
Využití převažující: pro výrobu a skladování a zemědělské stavby s negativními vlivy na cizí
pozemky.
Využití přípustné:
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
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- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- lesní pozemky,
- pozemky staveb, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné
zástavby
- pozemky staveb, zařízení nebo činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí by
překračovaly limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 12 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 60 %.
SV Plochy smíšené výrobní -N – výroba a skladování, občanské vybavení
Využití převažující: pro výrobu a skladování (výrobní služby a sklady, řemeslná výroba apod.) bez
nežádoucích vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území,
občanské vybavení komerčního charakteru.
Využití přípustné:
- veřejná prostranství,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení veřejné infrastruktury,
- zemědělské stavby,
- lesní pozemky,
- pozemky staveb, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné
zástavby
- pozemky staveb, zařízení nebo činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí by
překračovaly limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 12 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 70 %.
SV Plochy smíšené výrobní -U – zemědělské usedlosti
Využití převažující: bydlení v rodinných domech plus zemědělské stavby pro chov hospodářských
zvířat.
Využití přípustné:
- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech včetně staveb a zařízení souvisejících s bydlením
či bydlení podmiňujících a terénních úprav,
- zemědělské stavby malého rozsahu bez negativních vlivů na cizí pozemky (kromě pozemků
pozemních komunikací) a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území,
- občanské vybavení,
- dopravní infrastruktura,
- technická infrastruktura,
- zařízení výroby a skladování malého rozsahu bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a nad
přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území,
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- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
Využití nepřípustné:
- bytové domy,
- stavby rodinné rekreace,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby s nežádoucími vlivy na životní prostředí,
- lesní pozemky
- pozemky staveb, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné
zástavby
- pozemky staveb, zařízení nebo činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí by
překračovaly limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
- intenzita využití stavebních pozemků v zastavitelných plochách: max. 30 %.
VH Plochy vodní a vodohospodářské -V – vodní plochy
Využití převažující: rybníky, koryta vodních toků, vodní nádrže přírodní i umělé, zamokřené plochy
(močály, mokřady, bažiny).
Využití přípustné:
- vodohospodářské stavby,
- pozemky s přírodními a přírodě blízkými ekosystémy;
- zřizování alejí a stromořadí, mezí a remízků, rozptýlené krajinné zeleně,
Využití podmíněně přípustné:
- lesní pozemky jen tak, že vzdálenost 50 m od budoucího lesa nezasáhne do zastavěného území a
do zastavitelných ploch, že budou dodrženy požadavky na ochranu krajinného rázu;
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technická
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková místa, včetně staveb,
které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pokud nejsou uvedeny ve využití
nepřípustném a jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny; doplňková funkce bydlení
či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná
Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, ekologická a informační
centra
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina: nestanovuje se.
Z Plochy zemědělské -RP – rostlinná produkce
Využití převažující: zemědělsky obhospodařované pozemky.
Využití přípustné:
- pastvinářské oplocení, dřevěné ohradníky, elektrické ohradníky
- zřizování alejí a stromořadí, mezí a remízků, rozptýlené krajinné zeleně
Využití podmíněně přípustné:
- lesní pozemky jen tak, že vzdálenost 50 m od budoucího lesa nezasáhne do zastavěného území a
do zastavitelných ploch, že bude dodržena ochrana krajinného rázu;
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková
místa, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pokud nejsou uvedeny
ve využití nepřípustném a jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny; doplňková funkce
bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná;
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství pouze jako stavby pro skladování sena a slámy a
pro ustájení hospodářských zvířat a koní, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí
včetně oplocení, za podmínky, že tyto stavby nenaruší pohodu bydlení, případně rekreační funkci
navazujících území a pokud jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny;
Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ekologická a informační centra
- oplocování pozemků kromě přípustných
- zřizování samostatných zahrad
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování,
- stavby sloužící uskladnění výpěstků ze zahrad.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
L Plochy lesní -LH – lesní hospodářství
Využití převažující: pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesnictví, myslivost.
Využití přípustné:
- lesní školky, stavby a zařízení sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování
myslivosti,
Využití podmíněně přípustné:
- pozemky zařízení výroby a skladování a zemědělských staveb sloužících lesnictví pokud jsou v
souladu s platným lesním hospodářským plánem nebo osnovou a pokud bude dodržena ochrana
krajinného rázu,
- zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci pokud
jsou vymezeny z důvodů krajinářských úprav,
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny,
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technická
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková místa, včetně staveb,
které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pokud nejsou uvedeny ve využití
nepřípustném a jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny; doplňková funkce bydlení
či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná,
Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, ekologická a informační centra,
- oplocování pozemků kromě přípustných,
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanského vybavení,
- zařízení výroby a skladování a zemědělských staveb kromě staveb sloužících lesnictví.
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 9 m nad rostlý terén
P Plochy přírodní -US – územní systém ekologické stability krajiny
Využití převažující: biocentra a biokoridory územního systému ekologické stability krajiny, plochy
evropsky významné lokality NATURA 2000.
Využití přípustné:
- pozemky s přírodními a přírodě blízkými ekosystémy,
- hospodářské využívání lesů
- změny pozemků na pozemek určený k plnění funkce lesa
- nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury, jen v prokazatelně nutném rozsahu
- cyklistické stezky, pěší komunikace jen v prokazatelně nutném rozsahu
Využití podmíněně přípustné:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny,
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková místa, včetně
staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pokud nejsou uvedeny ve využití
nepřípustném; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná
Využití nepřípustné:
- oplocení staveb pro účely rekreace a cestovního ruchu a jiné oplocení pozemků kromě
přípustných
- změny pozemků na zemědělskou půdu
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, těžbu nerostů, ekologická a informační centra
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina: nestanovuje se.
N Plochy smíšené nezastavěného území -OR – obecně přístupné plochy rekreace
Využití převažující: obecně přístupné plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (tzv.
rekreační louky, svahy pro sáňkování apod.).
Využití přípustné:
- veřejná prostranství - samostatné plochy veřejné zeleně,
- zemědělské pozemky užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci;
- pastvinářské oplocení, dřevěné ohradníky, elektrické ohradníky
- zřizování alejí a stromořadí, mezí a remízků, rozptýlené krajinné zeleně
Využití podmíněně přípustné:
- občanské vybavení související s rekreačním využitím (malé lyžařské vleky apod.) mimo území
maximální zátopy retenční nádrže;
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková
místa, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pokud nejsou uvedeny
ve využití nepřípustném a jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny; doplňková funkce
bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná;
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství pouze jako stavby pro skladování sena a slámy a
pro ustájení hospodářských zvířat a koní, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí
včetně oplocení, za podmínky, že tyto stavby nenaruší pohodu bydlení, případně rekreační funkci
navazujících území a pokud jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny;
Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ekologická a informační centra
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení nesouvisející s rekreačním využitím,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby mimo podmíněně přípustné,
- lesní pozemky.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina max. 6 m nad rostlý terén
N Plochy smíšené nezastavěného území -MP – manipulační a skladové plochy
Využití převažující: samostatné manipulační a skladovací plochy např. kameniva, dřeva apod.;
skládka odpadků s ukončeným skládkováním Města Nový Jičín.
Využití přípustné:
- zemědělské pozemky užívané pro zemědělskou rostlinnou produkci,
- lesní pozemky.
- pastvinářské oplocení, dřevěné ohradníky, elektrické ohradníky
- zřizování alejí a stromořadí, mezí a remízků, rozptýlené krajinné zeleně
Využití podmíněně přípustné:
- využití skládky odpadků s ukončeným skládkováním jen pokud bude prokázána dostatečná
únosnost dříve provedených úprav pro těžkou dopravu;
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková
místa, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pokud nejsou uvedeny
ve využití nepřípustném a jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny; doplňková funkce
bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství pouze jako stavby pro skladování sena a slámy a
pro ustájení hospodářských zvířat a koní, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí
včetně oplocení, za podmínky, že tyto stavby nenaruší pohodu bydlení, případně rekreační funkci
navazujících území a pokud jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny;
Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ekologická a informační centra
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby, zemědělské stavby mimo podmíněně přípustné.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina: nestanovuje se.
N Plochy smíšené nezastavěného území -PE – přírodní a přírodě blízké ekosystémy
Využití převažující: přírodní a přírodě blízké ekosystémy mimo lesní pozemky.
Využití přípustné:
- pozemky s přírodními a přírodě blízkými ekosystémy,
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- vodní plochy,
- zemědělské pozemky,
- lesní pozemky;
- pastvinářské oplocení, dřevěné ohradníky, elektrické ohradníky
- zřizování alejí a stromořadí, mezí a remízků, rozptýlené krajinné zeleně
Využití podmíněně přípustné:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková
místa, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, pokud nejsou uvedeny
ve využití nepřípustném a jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny; doplňková funkce
bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná;
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství pouze jako stavby pro skladování sena a slámy a
pro ustájení hospodářských zvířat a koní, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí
včetně oplocení, za podmínky, že tyto stavby nenaruší pohodu bydlení, případně rekreační funkci
navazujících území a pokud jsou v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny;
Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ekologická a informační centra
- stavby pro bydlení,
- stavby rodinné rekreace,
- občanské vybavení,
- zařízení výroby a skladování, zemědělské stavby mimo podmíněně přípustné.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina: nestanovuje se.
Doplňuje se bod 6.3:
6.3 Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny tak, aby byla jejich splněním realizována
navrhovaná urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny.
Jako převažující využití jsou v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
jmenovány funkce, které v dané ploše převažují.
Jako využití přípustné jsou jmenovány funkce, které jsou pro danou plochu vhodné a možné,
ale nepřevažují v ní.
Za podmíněně přípustné jsou považovány stavby, zařízení a činnosti, jejichž umístění v ploše
je nutno vždy individuálně posuzovat z hlediska slučitelnosti s hlavní a převládající funkcí plochy, z
hlediska možných negativních dopadů na okolí, z hlediska vlivu umisťovaných staveb na
architektonicko-urbanistické hodnoty území, na krajinný ráz apod. Za podmíněně přípustné jsou
považovány také všechny stavby, zařízení a plochy sloužící dlouhodobému nebo trvalému pobytu
osob – např. školy, ústavy sociální péče apod., které leží v místech, které mohou být narušeny
hlukem, vibracemi a jinými negativními vlivy z okolí.
Za podmíněně přípustné jsou dále považovány stavby, zařízení a jiná opatření, jejichž umístění
v ploše je nutno vždy individuálně posuzovat z hlediska vytvoření podmínek pro snižování
nepříznivých účinků povodní a sucha, zajištění bezpečnosti vodních děl a ochrany vod, z hlediska
opatření vyplývajících z povodňových prohlídek, z hlediska vzdouvání a zadržování vod,
usměrňování odtokového režimu povrchových vod, ochrany a užívání vod a z hlediska ochrany před
škodlivými účinky vod a úpravy vodních poměrů.
Jako využití nepřípustné jsou uváděny funkce, které do dané plochy umisťovat nelze po dobu
platnosti územního plánu.
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Přípustnost umisťování staveb a funkcí v jednotlivých plochách se vztahuje na umisťování
staveb, změny staveb a změny ve využití staveb a pozemků.
Doplňuje se bod 6.4:
6.4 Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití platí:
- Navrhované využití ploch s rozdílným způsobem využití je podmíněno omezeními vyplývajícími
z nutnosti respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí
a z řešení územního plánu.
- Dosavadní způsob využití jednotlivých ploch, který neodpovídá stanoveným podmínkám využití, je
možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy.
- Vodní plochy a toky mohou být kromě ploch VH-V - vodních a vodohospodářských součástí i
všech ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
- Výroba energie z obnovitelných zdrojů - fotovoltaických elektráren - je přípustná ve všech
plochách s rozdílným způsobem využití uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch. Systémy
mohou být budovány jen na střechách objektů zastavěného území a zastavitelných ploch.
- Oplocení pozemků musí být ve všech plochách umisťováno v takové vzdálenosti od veřejných
komunikací, aby nebyla znemožněna údržba komunikací, bezpečný průjezd po komunikacích a
aby bylo ve veřejném prostoru "mezi ploty" umožněno vedení sítí technické infrastruktury.
- Stavby v plochách zasahujících do sesuvných území nebo svahových nestabilit jsou podmíněně
přípustné. V těchto plochách musí být veškerá výstavba individuálně posouzena, zejména z
hlediska zakládání staveb, musí být prokázána ochrana staveb před účinky sesuvů.
- Stavby v plochách zasahujících do záplavových území jsou podmíněně přípustné. V těchto
plochách je výstavba možná až po realizaci protipovodňových opatření podél vodních toků nebo
až po provedení takových opatření, která zabezpečí stavby před vznikem případných škod při
povodních.
- Stavby v plochách zasahujících do ochranných pásem silnic a železnice jsou podmíněně přípustné.
V těchto plochách musí být u staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
I.1. g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT
Mění se bod 7.1:
7.1 Územní plán vymezuje plochy a trasy vedení pro veřejnou infrastrukturu – dopravní
infrastrukturu a technickou infrastrukturu, včetně ploch k zajištění jejich výstavby a řádného
užívání pro stanovený účel, jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit.
Mění se bod 7.2:
7.2 Územní plán vymezuje plochy územního systému ekologické stability krajiny jako veřejně
prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Mění se bod 7.4:
7.4 Přehled vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření s možností
předkupního práva k pozemkům za jednotlivá katastrální území:
V bodu 7.4 se ruší celý text odstavce „Vysvětlivky tabulek přehledu vymezených veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření s možností předkupního práva k pozemkům“
V bodu 7.4 se ve všech tabulkách zastavitelných ploch ruší poslední sloupec „vymezení plochy
(parc. č.)“.
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V bodu 7.4 se v tabulkách veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření ruší tyto
stavby a opatření:
katastrální území
označení VPS, VPO
popis VPS, VPO
Dub u Nového Jičína

1 Z / 6 TI-V

komunální ČOV

Dub u Nového Jičína

1 U / 1 P-US

ÚSES nadregionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 2 P-US

ÚSES nadregionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 3 P-US

ÚSES nadregionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 4 P-US

ÚSES nadregionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 5 P-US

ÚSES nadregionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 6 P-US

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 7 P-US

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 8 P-US

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 9 P-US

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 10 P-US

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 11 P-US

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 12 P-US

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

1 U / 13 P-US

ÚSES regionální

Heřmanice u Polomi

2 tv / 6

trasa vedení TI

Heřmanice u Polomi

2 U / 1 P-US

ÚSES regionální

Heřmanice u Polomi

2 U / 2 P-US

ÚSES regionální

Heřmanice u Polomi

2 U / 3 P-US

ÚSES regionální

Janovice u Nového Jičína

3 tv / 1

trasa vedení TI

Janovice u Nového Jičína

3 tv / 2

trasa vedení TI

Janovice u Nového Jičína

3 tv / 3

trasa vedení TI

Janovice u Nového Jičína

3 tv / 5

trasa vedení TI

Janovice u Nového Jičína

3 tv / 6

trasa vedení TI

Janovice u Nového Jičína

3 tv / 7

trasa vedení TI

Janovice u Nového Jičína

3 tv / 8

trasa vedení TI

Janovice u Nového Jičína

3 tv / 9

trasa vedení TI

Janovice u Nového Jičína

3 U / 1 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 2 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 3 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 4 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 5 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 6 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 7 P-US

ÚSES nadregionální
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Janovice u Nového Jičína

3 U / 8 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 9 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 10 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 11 P-US

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 12 P-US

ÚSES lokální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 13 P-US

ÚSES lokální

Janovice u Nového Jičína

3 U / 14 P-US

ÚSES lokální

Jičina

4 Z / 7 TI-V

čerpací stanice komunální
kanalizace

Jičina

4 tv / 3

trasa vedení TI

Jičina

4 tv / 5

trasa vedení TI

Jičina

4 tv / 7

trasa vedení TI

Jičina

4 U / 1 P-US

ÚSES lokální

Jičina

4 U / 2 P-US

ÚSES lokální

Jičina

4 U / 3 P-US

ÚSES lokální

Jičina

4 U / 4 P-US

ÚSES lokální

Palačov

5 tv / 6

trasa vedení TI

Palačov

5 tv / 7

trasa vedení TI

Palačov

5 tv / 8

trasa vedení TI

Palačov

5 U / 1 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 2 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 3 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 4 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 5 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 6 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 7 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 8 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 9 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 10 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 11 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 12 P-US

ÚSES nadregionální

Palačov

5 U / 13 P-US

ÚSES nadregionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 tv / 4

trasa vedení TI

Petřkovice u Starého Jičína

6 tv / 5

trasa vedení TI

Petřkovice u Starého Jičína

6 tv / 6

trasa vedení TI

Petřkovice u Starého Jičína

6 tv / 7

trasa vedení TI
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Petřkovice u Starého Jičína

6 tv / 9

trasa vedení TI

Petřkovice u Starého Jičína

6 tv / 10

trasa vedení TI

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 1 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 2 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 3 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 4 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 5 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 6 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 7 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 8 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 9 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 10 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 11 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 12 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 13 P-US

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

6 U / 14 P-US

ÚSES regionální

Starojická Lhota

7 tv / 1

trasa vedení TI

Starojická Lhota

7 tv / 2

trasa vedení TI

Starojická Lhota

7 tv / 7

trasa vedení TI

Starojická Lhota

7 tv / 9

trasa vedení TI

Starojická Lhota

7 tv / 10

trasa vedení TI

Starojická Lhota

7 tv / 13

trasa vedení TI

Starojická Lhota

7 tv / 17

trasa vedení TI

Starojická Lhota

7 U / 1 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 2 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 3 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 4 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 5 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 6 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 7 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 8 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 9 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 10 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 11 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 12 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 13 P-US

ÚSES nadregionální
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Starojická Lhota

7 U / 14 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 15 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 16 P-US

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

7 U / 17 P-US

ÚSES regionální

Starojická Lhota

7 U / 18 P-US

ÚSES regionální

Starojická Lhota

7 U / 19 P-US

ÚSES regionální

Starojická Lhota

7 U / 20 P-US

ÚSES regionální

Starojická Lhota

7 U / 21 P-US

ÚSES regionální

Starojická Lhota

7 U / 22 P-US

ÚSES regionální

Starý Jičín

8 tv / 1

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 2

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 3

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 4

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 6

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 7

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 8

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 9

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 10

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 tv / 11

trasa vedení TI

Starý Jičín

8 U / 1 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 2 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 3 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 4 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 5 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 6 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 7 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 8 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 9 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 10 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 11 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 12 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 13 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 14 P-US

ÚSES lokální

Starý Jičín

8 U / 15 P-US

ÚSES lokální

Vlčnov u Starého Jičína

9 tv / 3

trasa vedení TI

Vlčnov u Starého Jičína

9 tv / 6

trasa vedení TI
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Vlčnov u Starého Jičína

9 tv / 7

trasa vedení TI

Vlčnov u Starého Jičína

9 tv / 9

trasa vedení TI

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 1 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 2 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 3 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 4 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 5 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 6 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 7 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 8 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 9 P-US

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 10 P-US

ÚSES regionální

V bodu 7.4 se v tabulkách veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření doplňují tyto
stavby a opatření:
katastrální území
označení VPS, VPO
popis VPS, VPO
Dub u Nového Jičína

NRBK K 143 N

ÚSES nadregionální

Dub u Nového Jičína

NRBK K 143 V

ÚSES nadregionální

Dub u Nového Jičína

NRBK K 144 MH (MB)

ÚSES nadregionální

Dub u Nového Jičína

RBC 120

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

RBC 205

ÚSES regionální

Dub u Nového Jičína

RBC 250

ÚSES regionální

Heřmanice u Polomi

NRBK K 143 N

ÚSES nadregionální

Heřmanice u Polomi

NRBK K 143 V

ÚSES nadregionální

Heřmanice u Polomi

RBC 205

ÚSES regionální

Heřmanice u Polomi

LBK 3

ÚSES lokální

Janovice u Nového Jičína

NRBK K 144 MH (MB)

ÚSES nadregionální

Janovice u Nového Jičína

RBC 195

ÚSES regionální

Janovice u Nového Jičína

LBK 1

ÚSES lokální

Jičina

LBK 1

ÚSES lokální

Palačov

NRBK K 144 MH (MB)

ÚSES nadregionální

Palačov

LBK 2

ÚSES lokální

Petřkovice u Starého Jičína

NRBK K 144 MH (MB)

ÚSES nadregionální

Petřkovice u Starého Jičína

NRBK K 145 MB

ÚSES nadregionální

Petřkovice u Starého Jičína

RBC 195

ÚSES regionální

Petřkovice u Starého Jičína

LBK 2

ÚSES lokální
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Starojická Lhota

NRBK K 144 MH (MB)

ÚSES nadregionální

Starojická Lhota

RBC 250

ÚSES regionální

Starojická Lhota

RBK 534

ÚSES regionální

Starojická Lhota

RBK 535

ÚSES regionální

Starý Jičín

8 Z1/42 DI-S

místní komunikace

Starý Jičín

LBK 1

ÚSES lokální

Vlčnov u Starého Jičína

9 Z1/70 DI-S

cyklostezka

Vlčnov u Starého Jičína

RBK 535

ÚSES regionální

Vlčnov u Starého Jičína

LBK 1

ÚSES lokální

I.1. h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO,
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO,
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Mění se bod 8.1:
8.1 Územní plán vymezuje plochy a trasy vedení pro veřejnou infrastrukturu – dopravní
infrastrukturu, technickou infrastrukturu, občanské vybavení a veřejná prostranství, včetně
ploch k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, jako veřejně prospěšné
stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Ruší se bod 8.2.
Mění se bod 8.4:
8.4 Přehled vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření s možností
předkupního práva k pozemkům za jednotlivá katastrální území:
V bodu 8.4 se ruší celý text odstavce „Vysvětlivky tabulek přehledu vymezených veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření s možností předkupního práva k pozemkům“
V bodu 8.4 se v tabulkách veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření ruší tyto
stavby a opatření:
katastrální území
označení VPS, VPO
popis VPS, VPO
předkupní právo pro
Dub u Nového Jičína

1 D / 1 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 D / 2 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 Z / 6 TI-V

komunální ČOV

Obec Starý Jičín

Dub u Nového Jičína

1 tv / D2

trasa vedení TI

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 1 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 2 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 3 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 4 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 5 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 6 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 7 P-US

ÚSES regionální

Česká republika
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Dub u Nového Jičína

1 U / 9 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 12 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Dub u Nového Jičína

1 U / 13 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Heřmanice u Polomi

2 D / 1 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Heřmanice u Polomi

2 tv / 6

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Heřmanice u Polomi

2 tv / D1

trasa vedení TI

Česká republika

Heřmanice u Polomi

2 U / 1 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Heřmanice u Polomi

2 U / 2 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Heřmanice u Polomi

2 U / 3 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 tv / 1

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Janovice u Nového Jičína 3 tv / 2

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Janovice u Nového Jičína 3 tv / 3

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Janovice u Nového Jičína 3 tv / 5

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Janovice u Nového Jičína 3 tv / 6

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Janovice u Nového Jičína 3 tv / 7

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Janovice u Nového Jičína 3 tv / 8

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Janovice u Nového Jičína 3 U / 1 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 2 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 3 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 4 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 5 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 6 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 7 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 8 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 9 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 10 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 11 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 12 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 13 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Janovice u Nového Jičína 3 U / 14 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Jičina

4 D / 1 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Jičina

4 Z / 7 TI-V

čerpací stanice
komunální kanalizace

Obec Starý Jičín

Jičina

4 tv / 3

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Jičina

4 tv / 5

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Jičina

4 tv / 7

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín
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Jičina

4 tv / D1

trasa vedení TI

Česká republika

Jičina

4 tv / D2

trasa vedení TI

Česká republika

Jičina

4 tv / D3

trasa vedení TI

Česká republika

Jičina

4 tv / D4

trasa vedení TI

Česká republika

Jičina

4 U / 1 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Jičina

4 U / 2 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Jičina

4 U / 3 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Jičina

4 U / 4 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Palačov

5 D / 1 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Palačov

5 D / 2 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Palačov

5 tv / 6

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Palačov

5 tv / 7

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Palačov

5 tv / 8

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Palačov

5 U / 1 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 2 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 3 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 4 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 5 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 6 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 7 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 8 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 9 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 10 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 11 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 12 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Palačov

5 U / 13 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 Z / 15 OV-S

komunální sportovní
areál

Obec Starý Jičín

Petřkovice u Starého
Jičína

6 tv / 4

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Petřkovice u Starého
Jičína

6 tv / 5

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Petřkovice u Starého
Jičína

6 tv / 7

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Petřkovice u Starého
Jičína

6 tv / 9

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Petřkovice u Starého

6 tv / 10

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín
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Jičína
Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 1 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 2 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 3 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 4 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 5 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 6 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 7 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 8 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 9 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 10 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 11 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 12 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 13 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Petřkovice u Starého
Jičína

6 U / 14 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 D / 1 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Starojická Lhota

7 D / 2 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Starojická Lhota

7 tv / 1

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starojická Lhota

7 tv / 2

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starojická Lhota

7 tv / 7

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starojická Lhota

7 tv / 9

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starojická Lhota

7 tv / 10

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starojická Lhota

7 tv / 13

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starojická Lhota

7 tv / 17

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starojická Lhota

7 tv / D1

trasa vedení TI

Česká republika

Starojická Lhota

7 tv / D2

trasa vedení TI

Česká republika
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Starojická Lhota

7 U / 1 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 2 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 3 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 4 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 5 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 6 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 7 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 8 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 9 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 10 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 11 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 12 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 13 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 14 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 15 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 16 P-US

ÚSES nadregionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 17 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 18 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 19 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 20 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 21 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Starojická Lhota

7 U / 22 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Starý Jičín

8 D / 1 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Starý Jičín

8 tv / 1

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 2

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 3

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 4

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 6

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 7

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 8

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 9

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 10

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / 11

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Starý Jičín

8 tv / D1

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 tv / D2

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 tv / D3

trasa vedení TI

Česká republika
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Starý Jičín

8 tv / D4

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 tv / D5

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 tv / D6

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 tv / D7

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 tv / D8

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 tv / D9

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 tv / D10

trasa vedení TI

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 4 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 5 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 6 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 7 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 8 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 9 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 10 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 11 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 12 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 13 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Starý Jičín

8 U / 14 P-US

ÚSES lokální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 D / 1 DI-S

rychlostní komunikace Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 tv / 3

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Vlčnov u Starého Jičína

9 tv / 6

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Vlčnov u Starého Jičína

9 tv / 7

trasa vedení TI

Obec Starý Jičín

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 1 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 2 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 3 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 4 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 5 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 6 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 7 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 8 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 9 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

Vlčnov u Starého Jičína

9 U / 10 P-US

ÚSES regionální

Česká republika

V bodu 8.4 se v tabulkách veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření mění tyto
stavby a opatření:
katastrální
označení
popis VPS, předkupní právo
pozemky (parc. č.)
území
VPS, VPO
VPO
pro
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Dub u Nového 1 tv / 1
Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 57/1, 206, 212, 174/3, 58

Dub u Nového 1 tv / 2
Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 176/2, 176/3, 176/9, 179, 180,

Heřmanice u
Polomi

2 tv / 1

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 167, 168/1, 195/2, 196, 197/1

Heřmanice u
Polomi

2 tv / 2

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 193, 194/33, 194/35, 194/36,

Heřmanice u
Polomi

2 tv / 3

Heřmanice u
Polomi

2 tv / 4

Heřmanice u
Polomi

2 tv / 5

181/1, 181/2, 212, 182

194/45, 195/1, 195/2, 330

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 195/2, 196, 197/1, 197/5, 198/1,

198/2, 199/2, 201, 202/1, 212/1,
212/4, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4,
213/7, 213/12, 213/5

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 83, 86, 246, 247, 251/2, 264/40,
330, 84

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 6, 15/5, 330, 15/4

3 Z / 21 DI-S příjezdová
Janovice u
komunikace
Nového Jičína

Obec Starý Jičín 101 č, 114 č, 123 č, 130 č, 146 č,
147/2 č, 702 č,147/1

3 tv / 4
Janovice u
Nového Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 247/1, 250/1, 717/2, 251

3 tv / 10
Janovice u
Nového Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 695, 742, 696

Jičina

4 Z / 11a DI- příjezdová
S
komunikace

Obec Starý Jičín 290 č, 299/1 č, 299/4 č, 309 č,

Jičina

4 tv / 1

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 22, 23/3, 27

Jičina

4 tv / 2

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 27, 29/1, 33, 78/1, 78/2, 81/1, 81/2,

Jičina

4 tv / 4

Jičina

4 tv / 6

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 27, 29/1, 778/1

Palačov

5 Z / 9 TI-V

komunální ČOV Obec Starý Jičín 1069/1, 1069/3, 1069/4 č, 1072/1,
1118/5, 156, 1075, 118/3, 1077/7

Palačov

5 tv / 1

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 85 st, 147, 148/3, 148/4, 148/7, 210,

Palačov

5 tv / 2

299/24

81/4, 83/1, 83/2, 84/3, 87/2, 87/5,
87/7, 87/8, 795, 83/4, 58/2, 778/1

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 70/3, 70/7, 137/4, 141/1, 144/2,
299/5, 794/1, 794/2, 793/1

1069/1, 1130/3, 1077/5, 1077/4,
1077/7, 1118/1, 144/2, 1229

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 9/2, 18, 37 st, 45/3 st, 52, 62/2, 62/3,
64/2, 65/1, 75/1 st, 76/7, 79, 82, 83,
88/1, 88/2 st, 88/2, 89 st, 91/2, 91/3,
92, 93/2, 100/2, 100/3, 110/2, 571,
577/1, 642/6, 642/7, 926/6, 927/1,
927/2, 928/1, 928/2, 928/3, 932,
933, 936/2, 936/3, 936/5, 1069/4,
1072/1, 1130/7, 1182/1, 1182/2,
1182/3, 1182/5, 1182/6, 1182/9,
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1182/10, 1182/11, 1182/15, 1184/2,
1185/3, 1185/10, 1209, 1211, 926/1,
926/10, 926/9, 1184/3, 65/5, 64/5,
64/1, 88/3, 88/4, 88/6, 17/2, 16/2,
152/1, 110/14, 110/1, 110/12,
1080/3, 88/1, 76/3, 20/2, 1179/1,
91/1, 1179/3, 9/1, 1149/1, 642/2,
1182/7

Palačov

5 tv / 3

Palačov

5 tv / 4

Palačov

5 tv / 5

Palačov

5 tv / 9

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 159/3,
159/7, 159/9, 1069/1, 1069/5,
1069/6, 1077/3, 1077/9, 1117/4,
1077/1, 1077/6, 153/6, 1117/1,
591/3

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 91/3, 96/2, 96/3, 590/2, 590/10,

591/2, 1179/3, 590/13, 591/4, 1077

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 18 st, 46/2, 51/2, 52, 782/1, 786,

807/1, 807/2, 809, 1184/2, 1189/2,
46/1, 1174/4, 50, 51/3, 1179/1

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 226, 1130/3, 160/2, 1130/19, 160/3,
1130/18

Petřkovice u 6 tv / 1
Starého Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 27/1, 304/6, 372/1, 372/2, 376,

Petřkovice u 6 tv / 2
Starého Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 295/1, 301/2, 310/2, 310/4, 841/1,

Petřkovice u 6 tv / 8
Starého Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 80/1, 628/2, 829/1

377/2, 378/4, 829/2, 850

851/2, 871, 306/1, 375/1, 375/2,
130/2, 836/1

Starojická
Lhota

7 tv / 4

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 130/3, 133/2, 726/4, 726/26, 133/1

Starojická
Lhota

7 tv / 5

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 439/4, 746/1, 439/12, 775/4, 775/9

Starojická
Lhota

7 tv / 8

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 2, 3/1, 67 st

Starojická
Lhota

7 tv / 11

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 211/2, 236/1, 395/1, 819/1

Starojická
Lhota

7 tv / 12

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 57/1, 57/2, 128 st, 769, 820/1

Starojická
Lhota

7 tv / 14

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 42/1, 42/2, 17/6, 17/3, 490/1, 490/2,

Starojická
Lhota

7 tv / 15

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 51 st, 74/5, 568/1, 568/2, 76/1, 76/2

Starojická
Lhota

7 tv / 16

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 243/1, 243/10, 251/12, 251/11,

Starý Jičín

8 tv / 5

775/2

251/8, 254/1, 254/5, 726/3

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 237/3, 237/5, 240, 241/1, 253/1,
254, 255, 152
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9 tv / 1
Vlčnov u
Starého Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 317/3, 317/4, 318/1, 318/2, 319/1,

9 tv / 2
Vlčnov u
Starého Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 4/7, 206/1, 210/2, 212/1, 212/4,

9 tv / 5
Vlčnov u
Starého Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 22/1, 29/2, 30/1, 616/9, 616/48, 28

9 tv / 8
Vlčnov u
Starého Jičína

trasa vedení TI Obec Starý Jičín 411/3, 413, 422/3, 425/2, 406, 418/1

320, 321/1, 321/2, 321/3, 322,
323/1, 325, 328, 329, 330, 331,
332/2, 334/1, 334/2, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 343, 344/2, 344/4,
348/1, 349/1, 349/2, 350/2, 351,
352, 371, 372, 373, 572/15, 631,
323/4, 572/29, 323/2, 322/1
213/2, 221/2, 245, 311/2, 312/7,
582/7, 582/9, 595/75, 595/144,
595/153, 595/154, 595/161, 629/1,
629/3, 629/4, 635/1, 4/17, 595/142,
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I.1. i) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Změna č.1 ÚP Starý Jičín obsahuje:
I.1. Textová část - 40 stran
I.3. Grafická část v měřítku 1:5000:
I.3. a) Výkres základního členění území - 10 průsvitek
I.3. b) Hlavní výkres - 13 průsvitek
I.3. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 13 průsvitek
Dosavadní kapitoly I.2. a), I.2. b), I.2. c), I.2. d), I.2. e) se označují jako kapitoly I.1. j), I.1. k), I.1.
l), I.1. m), I.1. n).
I.1. j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO
PROVĚŘENÍ
I.1. j1) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Mění se bod 10.1.1:
10.1.1 Je vymezen koridor územní rezervy D517 - Průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe - koridor o
celkové šířce 200 m, v k.ú. Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi.
Mění se bod 10.1.2:
10.1.2 Jsou stanoveny následující podmínky pro prověření budoucího využití:
- Minimalizace vlivů na přírodní a krajinné hodnoty území.
- Eliminace významných negativních vlivů na PO a EVL Poodří.
- Vyloučení rizik ohrožujících bezpečnost provozu Letiště Leoše Janáčka (Ostrava - Mošnov).
- Prostorová koordinace s ostatními koridory dopravní a technické infrastruktury vymezenými
v ZÚR MSK.
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Mění se bod 10.1.3:
10.1.3 V koridoru územní rezervy je nepřípustné takové využití území, které by znemožňovalo
budoucí realizaci záměru, pro který je rezerva vymezena.
Ruší se bod 10.1.4.
Ruší se bod 10.1.5.
I.1. j2) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího způsobu využití ploch územních rezerv
Mění se bod 10.2.1:
10.2.1 Územní plán pro vymezený koridor územní rezervy stanovuje podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití, pro druh plochy: DI-V
Plochy dopravní infrastruktury – vodní doprava.
Mění se bod 10.2.2:
10.2.2 Podmínky využití ploch DI-V Plochy dopravní infrastruktury – vodní doprava nejsou
stanoveny.
I.1. k) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE,
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY
PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI
Mění se bod 11.1.2:
11.1.2 Přehled vymezených zastavitelných ploch s podmínkou pro rozhodování – pořízení územní
studie za jednotlivá katastrální území:
V bodu 11.1.2 se ruší celý text odstavce „Vysvětlivky tabulek přehledu zastavitelných ploch s
podmínkou pro rozhodování – pořízení územní studie“
V bodu 11.1.2 se ve všech tabulkách zastavitelných ploch ruší poslední sloupec „vymezení plochy
(parc. č.)“.
V bodu 11.1.2 se v tabulkách zastavitelných ploch ruší tyto plochy:
katastrální území
plocha
druh
specifikace
podmínky pro
výměra
plochy
využití
rozhodování
ha
Heřmanice u Polomi 2 Z/10

R-RR

územní studie 12/2012

0,80

Palačov

5 Z/11

SO-V

územní studie 12/2010

0,31

Petřkovice u S. J.

6 Z/5

B-RD

územní studie 12/2010

2,93

Starojická Lhota

7 Z/8b

SO-V

územní studie 12/2010

1,43

Starý Jičín

8 Z/5

B-RD

územní studie 12/2012

2,26

Starý Jičín

8 Z/8

SV-N

územní studie projednaná
také s ŘSD ČR Odborem
výstavby Brno 12/2012

2,11

Vlčnov u S. J.

9 Z/1b

SO-V

územní studie 12/2010

1,59

Vlčnov u S. J.

9 Z/15

SO-V

územní studie 12/2012

1,13
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V bodu 11.1.2 se v tabulkách zastavitelných ploch mění tyto plochy:
katastrální území
plocha
druh
specifikace
podmínky pro
plochy
využití
rozhodování

výměra
ha

Heřmanice u Polomi 2 Z/5

SO-V

územní studie 12/2023

1,02

Janovice u Nového
Jičína

3 Z/17

B-RD

územní studie 12/2023

1,38

Janovice u Nového
Jičína

3 Z/21

DI-S

příjezdová
komunikace

územní studie 12/2023

0,41

Jičina

4 Z/1b

VP-H

hřiště a herní
plochy

územní studie 12/2023

0,11

Jičina

4 Z/1c

B-RD

územní studie 12/2023

2,03

Jičina

4 Z/6

B-RD

územní studie 12/2023

0,95

Jičina

4 Z/11a

DI-S

příjezdová
komunikace

územní studie 12/2023

0,17

Jičina

4 Z/11b

DI-S

příjezdová
komunikace

územní studie 12/2023

0,01

Palačov

5 Z/16

B-RD

územní studie 12/2023

1,31

Petřkovice u S. J.

6 Z/1

B-RD

územní studie 12/2023

2,93

Petřkovice u S. J.

6 Z/11

B-RD

územní studie 12/2023

1,19

Starojická Lhota

7 Z/6

B-RD

územní studie 12/2023

2,60

Starý Jičín

8 Z/9

SV-N

územní studie
projednaná s ŘSD ČR
12/2023

2,46

Vlčnov u S. J.

9 Z/4

SO-V

územní studie 12/2023

1,95

Vlčnov u S. J.

9 Z/5

SO-V

územní studie 12/2023

1,44

Vlčnov u S. J.

9 Z/6

SO-V

územní studie 12/2023

0,42

V bodu 11.1.2 se v tabulkách zastavitelných ploch doplňují tyto plochy:
katastrální území
plocha
druh
specifikace
podmínky pro
plochy
využití
rozhodování
Petřkovice u S. J.

6 Z1/21

B-RD

výměra
ha

územní studie 12/2023

0,47

I.1. l) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu se změnou č.1 ÚP nemění.
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I.1. m) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACI)
Stanovení pořadí změn v území se změnou č.1 ÚP nemění.
I.1. n) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb se změnou č.1 ÚP nemění.
Změnou č.1 se ruší kapitola:
I.2. f) VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Změnou č.1 se doplňuje kapitola:
I.1. o) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Kompenzační opatření nejsou stanovena.
I.3. GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY č.1
Grafická část změny č.1 ÚP Starý Jičín je zpracována jako průsvitky - příložky se zákresem
navrženého řešení změny č.1, které se přiloží na výkresy platného územního plánu. Změnou jsou
dotčeny výkresy I.3. a), I.3. b), I.3. c). Všechny výkresy jsou zpracovány v měřítku výkresů
územního plánu 1:5000.
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II. ZMĚNA Č.1 ÚP STARÝ JIČÍN - ODŮVODNĚNÍ
II. Odůvodnění změny č.1 ÚP Starý Jičín obsahuje:

str.

II.1. Textová část odůvodnění změny č.1
a) Důvody pro pořízení změny č.1, podklady, které byly při zpracování použity...........................................43
b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území............................................44
c) Vyhodnocení splnění požadavků zadání......................................................................................................45
d) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje,
s odůvodněním potřeby jejich vymezení......................................................................................................47
e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky
určené k plnění funkce lesa..........................................................................................................................47
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II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1
a) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1, PODKLADY, KTERÉ BYLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ POUŽITY
Územní plán Starý Jičín (dále jen „ÚP Starý Jičín“) vydalo Zastupitelstvo obce Starý Jičín
Opatřením obecné povahy č. j. 1480/08/HSO dne 10.12.2008. Územní plán nabyl účinnosti dne 27.
12. 2008.
Dne 22.2.2017 schválilo Zastupitelstvo obce Zprávu o uplatňování Územního plánu pro obec
Starý Jičín v letech 2012 – 2016, která je současně Zadáním změny č. 1 územního plánu.
Důvodem pořízení změny č.1 ÚP je především aktualizace zastavěného území obce a
zastavitelných ploch, zapracování nových záměrů na výstavbu, aktualizace dopravní a technické
infrastruktury, aktualizace limitů využití území a zpřesnění podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití ve vztahu k aktuálním nadřazeným územně plánovacím dokumentacím, platné
legislativě, veřejným zájmům a trvale udržitelnému rozvoji území.
Podkladem pro zpracování změny č.1 byly:
- Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2012 – 2016, která je
současně Zadáním změny č. 1 územního plánu schválená Zastupitelstvem obce dne 22.2.2017
- Územní plán Starý Jičín (Ing.arch. Ludmila Konečná, URBANISTICKÁ SPOLEČNOST, vydán
Opatřením obecné povahy č. j. 1480/08/HSO dne 10.12.2008)
- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 schválená Vládou České republiky dne
15.4.2015
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského
kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426
- Aktualizace č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje - Návrh k vydání dle § 7 a § 36 odst. 4 stavebního
zákona (Atelier T-plan, s.r.o., 7/2018)
- Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje - aktualizace 2017 (Krajský úřad
Moravskoslezského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu, 6/2017)
- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje - vyhodnocení rozvojového
dokumentu (UDI Morava s.r.o., Dopravní projektování s.r.o., 7/2008, schválena usnesením
zastupitelstva MS kraje č.24/2096 ze dne 26.6.2008)
- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (Dopravní projektování
s.r.o., Ostrava, 3/2006, schválena usnesením zastupitelstva MS kraje č.17/1486 ze dne 26.4.2007)
- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje (vydán nařízením MS kraje č.1/2004
ze dne 20.5.2004) včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010)
- Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje (nařízení
č.1/2009 MS kraje, kterým se program vydává, nabylo účinnosti dne 30.4.2009) včetně
Aktualizace 2012
- Územní energetická koncepce (Tebodin Czech republic, s.r.o., 11/2003, vzato na vědomí radou
kraje dne 20.5.2004) včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce 2013
- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 (schválen
usnesením zastupitelstva MS kraje č.18/1834 ze dne 25.2.2016, závazná část vydána Obecně
závaznou vyhláškou MS kraje č.2/2004, která byla změněna Obecně závaznou vyhláškou MS
kraje č.1/2016)
- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny (schválena usnesením zastupitelstva MS kraje
č.5/298/1 ze dne 23.6.2005)
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, včetně aktualizací č.1 až č.9
(schválen usnesením zastupitelstva MS kraje v září 2004)
- Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 (Agentura pro regionální rozvoj,
a.s., aktualizace 2012)
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- Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2020 (Agentura pro
regionální rozvoj a.s., 5/2014)
- Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje (Agentura pro regionální rozvoj a.s., 2012)
- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o.,
11/2005)
- Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (11/2011)
- Bílá kniha - investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje, aktualizace
11/2015 (Správa silnic MS kraje, p.o.)
- Plán oblasti povodí Odry 2010-2015 (Poyry Environment a.s., schválen Zastupitelstvem MS kraje
dne 14.10.2009, závazná část vydána nařízením MSK č.1/2010 ze dne 2.6.2010)
- Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - aktualizace 2015 (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
4/2015)
- Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o.,
5/2013)
- Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje, k projednání (LÖW
a spol., s.r.o., 2/2017)
- Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015-2020
- Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje (Ing. L.Hruška-Tvrdý Ph.D. a kolektiv, 2012)
- Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (IRI, s.r.o., 2/2015)
- Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů (RNDr.
Milan Polednik, 6/2013)
- 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Nový Jičín 2016 (MÚ Nový Jičín, Odbor
územního plánování a stavebního řádu, 12/2016)
- aktuální digitální katastrální mapa obce
- Územní studie Výrobní areál - Starý Jičín (HRKLOMI družstvo, 2/2018)
- Architektonická studie nájemních jednotek pro řemesla ve Starém Jičíně (beránek architekti,
11/2015)
- Studie proveditelnosti SN Jičina, stavba č. 5757 (Ing. Pavel Golík, 1/2014)
- Pasporty místních komunikací v působnosti obce Starý Jičín (Ing. Jaroslav Groman, 11/2010)
- Silnice R48 MÚK Bělotín - Rybí, DSP, PDPS (Pragoprojekt, a.s., 11/2007)
- I/35 Lešná - Palačov, DSP (HBH projekt spol. s r. o., 7/2016)
Změnou č.1 se mění textová část a grafická část ÚP Starý Jičín vydaného Opatřením obecné
povahy č. j. 1480/08/HSO dne 10.12.2008.
b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ
V rámci změny č.1 jsou doplněny chybějící prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. ÚP
Starý Jičín totiž byl vydán dříve, než nabyly účinnost ZÚR MSK a tak řešení ÚSES v ÚP obce
nebylo v souladu se ZÚR MSK. Doplněny nebo upraveny jsou také prvky lokálního ÚSES v území
Starého Jičína, které jsou do ÚP zapracovány v souladu s řešením ÚSES v sousedních obcích, do
kterých tyto prvky přecházejí.
V rámci změny č.1 je upřesněn koridor územní rezervy D517 - Průplavní spojení Dunaj-OdraLabe tak, aby byl v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR MSK, která by měla být vydána v září 2018.
Na základě požadavku Města Nový Jičín, Odboru životního prostředí je navržena plocha 4
Z1/59a TI-V určená pro sběrný dvůr, případně kompostárnu, která leží u hranice Starého Jičína s
Novým Jičínem.
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Na základě požadavku obce Starý Jičín je navržena plocha 2 V1/61 VH-V určená pro
protipovodňovou nádrž pro Městys Hustopeče nad Bečvou. Tato nádrž leží u hranice obce Starý
Jičín s tímto městysem a částečně do něj zasahuje.
c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Změna č.1 ÚP byla zpracována na aktuální katastrální mapě v měřítku výkresů platného ÚP 1:5000.
A)
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
Na základě kapitol a) až d) Zprávy o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín
v letech 2012 – 2016 byly do změny č.1 ÚP zapracovány následující požadavky:
- bylo upraveno vymezení zastavitelných ploch pro silnice D48 a I/35 dle aktuálních
dokumentací těchto staveb.
- byl upřesněn koridor územní rezervy D517 - Průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe tak, aby
byl v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR MSK.
- byly doplněny chybějící prvky nadregionálního a regionálního ÚSES tak, aby byl v souladu
s Aktualizací č.1 ZÚR MSK.
- v aktualizaci č.1 ZÚR MSK je v rámci stanovených podmínek vypuštěn požadavek na
zákaz umisťování objektů rodinné rekreace, který se týkal obce Starý Jičín. Plochy Rekreace
- rodinná rekreace tedy mohly být v ÚP zachovány.
- všechny záměry uvedené v příloze č.2 zadání změny č.1 byly prověřeny a posouzeny.
Byla aktualizována hranice zastavěného území dle ustanovení §58 zák. č.183/2006 Sb.
Bylo provedeno vyhodnocení účelného využití zastavěného území a prokázání potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch a vyhodnocení nemožnosti využít vymezené
zastavitelné plochy bylo zdůvodněno v kapitole g) odůvodnění změny č.1. Všechny záměry
uvedené v příloze č.2 zadání změny č.1 byly prověřeny a posouzeny. Požadavky a záměry
vlastníků pozemků byly zapracovány do změny č.1 s výjimkou požadavků č. 45, 65 a 69.
Požadavek č. 45 není možné změnit na plochu pro rekreaci, protože je přes něj v platném ÚP
veden lokální biokoridor ÚSES, který není možné vzhledem ke stávajícímu využití okolních
pozemků převést do jiné trasy na jiné pozemky. Nebylo by pak zajištěno vymezení
biokoridoru v potřebných rozměrových parametrech. Požadavek č. 65 nebyl zapracován na
základě nesouhlasu zastupitelstva obce. Požadavek č. 69 nebyl zapracován, protože
požadovaná možnost využití pozemku už byla realizována v souladu s platným ÚP.
U všech zastavitelných ploch navržených v platném ÚP, u kterých je dle bodu 2. čl. I
vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území nutné vymezit související veřejné prostranství, jsou tato veřejná
prostranství navržena, nebo je využití těchto ploch podmíněno zpracováním územích studií,
ve kterých budou veřejná prostranství navržena (případně už byly tyto studie zpracovány).
Nebylo tedy nutné navrhovat nová veřejná prostranství.
Nebyly navrženy žádné nové zastavitelné plochy s výměrou větší než 2 ha, u kterých by bylo
nutné vymezit související plochu veřejného prostranství v souladu s bodem 2. čl. I vyhlášky
č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území.
V aktualizaci č.1 ZÚR MSK je v rámci stanovených podmínek vypuštěn požadavek na zákaz
umisťování objektů rodinné rekreace, který se týkal obce Starý jičín. Plochy Rekreace rodinná rekreace tedy mohly být v ÚP zachovány.
V rámci změny č.1 byly doplněny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES tak, aby byly
v souladu se ZÚR MSK ve znění aktualizace č.1.
V kapitole I.1. f) byly doplněny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného
rázu včetně stanovení charakteru zástavby a rozmezí výměry pro vymezování stavebních
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B)

C)

pozemků. Intenzita využití stavebních pozemků byla stanovena pouze pro zastavitelné
plochy.
Byla prověřena veřejná dopravní a technická infrastruktura a navrženy potřebné úpravy.
Navržené zastavitelné plochy jsou obsloužitelné ze stávajících komunikací a je možné je
napojit na potřebné sítě technické infrastruktury.
Bylo aktualizováno využití pozemků v území obce, byly aktualizovány zastavitelné plochy
navržené v platném ÚP, bylo aktualizováno vymezení prvků ÚSES v celém území obce tak,
aby bylo v souladu se ZÚR MSK a aby navazovalo na řešení ÚSES v platných územních
plánech okolních obcí. Všechny záměry uvedené v příloze č.2 zadání změny č.1 byly
prověřeny a posouzeny.
Využití pozemků bylo aktualizováno také s ohledem na aktuální katastrální mapu.
V kapitole I.1. f) byly v plochách s rozdílným způsobem využití doplněny možnosti
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odstavec 5
stavebního zákona.
Zastavitelné plochy navržené v platném ÚP byly navrženy v soulady s platnými právními
předpisy, nebylo tedy nutné žádné plochy z ÚP vypouštět. Navržené zalesnění 7 V/1 L-LH je
navrženo na zemědělské půdě třídy ochrany III. Neleží tedy na nejkvalitnější zemědělské
půdě a také není důvod tuto plochu z ÚP vypouštět.
Jmenované požadavky byly zapracovány takto:
k. ú. Starý Jičín, parc.č.:
- 408,409: hřiště u základní školy (změna na plochu sportu) - byly upraveny podmínky
ploch OV-V tak, aby v nich byla přípustná i sportovní zařízení
- 410/1,410/2,411: požární nádrž (změna na vodní plochu) - bylo zapracováno
- část 369/1: plocha pro parkoviště - bylo zapracováno
- část 368: parkoviště pro základní školu - je možné realizovat bez změny ÚP
- část 119: pro chodník (proluka) - je možné realizovat bez změny ÚP
- 8: využití pro kolumbárium - bylo zapracováno
- část 504/1: pro rozptylovou louku - bylo zapracováno
- část 583: z plochy dopravy na smíšenou - bylo zapracováno
k. ú. Heřmanice, parc. č.:
- 254: přehodnotit plochu rodinné rekreace na zemědělskou (zahrada, sad, pastviny)
s možností oplocování (zrušení územní studie) - bylo zapracováno jako plocha R-RZ
k. ú. Starojická Lhota, parc. č.
- 24/4: požární nádrž do vodní plochy - bylo zapracováno
k. ú. Petřkovice, parc. č.
- 20/14, 20/24, 87: bývalý obchod do plochy smíšené (možnost změna na rodinný dům) bylo zapracováno jako plocha přestavby 6 P1/71 SO-V.
Do seznamu limitů využití území a do koordinačního výkresu byla doplněna záplavová
území Luhy a Grasmanky, evropsky významná lokalita Kojetínské vrchy. Ochranná pásma
vodních zdrojů (jímací zařízení Bernartice, Jičina, Starý Jičín, Janovice) byly vypuštěny.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
Bylo upraveno vymezení koridoru územní rezervy D517 - Průplavní spojení Dunaj-OdraLabe tak, aby byl v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR MSK. Vyjmenování parcel, do kterých
tato územní rezerva zasahuje bylo z ÚP vypuštěno.
Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Byly aktualizovány veřejně prospěšné stavby a opatření. Byl vypuštěn výčet parcel u veřejně
prospěšných staveb a opatření v kapitole I.1. g). Byl upraven výčet parcel u veřejně
prospěšných staveb a opatření v kapitole I.1. h).
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D)

E)
F)

f)

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
U zastavitelných ploch, u kterých už byla zpracována územní studie, byla tato podmínka
vypuštěna z výrokové části ÚP. To se týká ploch 6 Z/5 B-RD, 7 Z/8b SO-V, 8 Z/5 B-RD, 8
Z/8 SN-VN, 9 Z/1b SO-V, 9 Z/15 SO-V. Cíl, účel a obsah územích studií je stanoven v
platném ÚP, v bodu 11.1.1, rozsah územních studií je vyznačen ve výkresu I.3. b).
Nově byla podmínka zpracování územní studie navržena u zastavitelné plochy 6 Z1/21 BRD, která sousedí s plochou navrženou v platném ÚP 6 Z/1 B-RD, jejíž využití je také
podmíněno zpracováním územní studie.
Nebyly navrženy plochy, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci.
Případný požadavek na zpracování variant řešení.
Nebyly stanoveny požadavky.
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č.1 ÚP Starý Jičín byla zpracována v souladu se zák. č.183/2006 Sb., vyhl.č.500/2006
Sb. a vyhl.č.501/2006 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů. Obsah změny č.1 a její členění
se řídí přílohou č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. a respektuje strukturu platného územního
plánu.
Grafická část změny č.1 ÚP Starý Jičín byla zpracována jako průsvitky - příložky se
zákresem navrženého řešení změny č.1, které se přiloží na výkresy platného územního plánu.
Změnou jsou dotčeny všechny výkresy kromě výkresu II.2.b) Výkres širších vztahů. Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu II.2.c) byl proveden na papír v rozsahu změny.
Textová i grafická část změny č.1 byla zhotovena digitálně.
Pro potřeby projednání byla změna č.1 zhotovena ve dvou tištěných provedeních a v
digitálním provedení ve formátu pdf.
Čtyři kompletní tištěná provedení budou zhotovena po vydání změny č.1.
Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Společně s návrhem změny č.1 byla zpracována část III. Vyhodnocení vlivů návrhu změny
č.1 Územního plánu Starý Jičín na udržitelný rozvoj území s přílohou A. Vyhodnocení vlivu
návrhu změny č.1 Územního plánu Starý Jičín na životní prostředí (posouzení dle §10i zák.
č. 100/2001 Sb.).

d) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH
VYMEZENÍ
Změna č.1 řeší pouze záležitosti místního významu a nemá dopad na území okolních obcí.
e) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE
LESA
V této kapitole jsou vyhodnoceny pouze zastavitelné plochy nově přidané v rámci změny č.1.
Celkový zábor půdy navržený ve změně č. 1 Územního plánu Starý Jičín činí 22,35 ha, z toho
zemědělské pozemky tvoří cca 90 % = 20,16 ha. Z navržených záborů zemědělské půdy je 58%
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orné půdy, zabírá se jí 11,78 ha, zábor trvalých travních porostů je navržen v rozsahu 6,87 ha, což je
cca 34 % zemědělských pozemků, zbývající část tvoří zahrady, tj. 7,5 % a 1,51 ha. Předpokládá se
zábor 4,74 ha odvodněné zemědělské půdy. Nezemědělské pozemky představují cca 6,9 %
celkových záborů půdy, tj. 1,55 ha. Zábor lesní půdy je navržen v rozsahu 0,64 ha.
Zábory půdy navržené v rámci změny územního plánu jsou určeny pro plochy bydlení –
rodinné domy (B-RD), rekreace – zahrady (R-RZ), plochy občanského vybavení – veřejné
infrastruktury – hřbitovy (OV-H), plochy smíšené obytné – venkovské (SO-V), plochy dopravní
infrastruktury – silniční doprava (DI-S), technické infrastruktury – veřejné infrastruktury (TI-V),
plochy výroby a skladování – s vlivy za hranice ploch (V-ZV), plochy smíšené výrobní - výroba a
skladování, občanské vybavení (SV-N) a plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy (VH-V).
Tři zastavitelné plochy navržené ve změně č.1 jsou navrženy v místech, kde je navržena
zástavba už platném ÚP. V rámci změny č.1 je ale u těchto ploch navržena jiná funkce než v
platném ÚP. Jedná se o plochu rekreace - zahrad 2 Z1/60 R-RZ, která byla původně určena pro
rodinnou rekreaci, dále o plochu smíšenou obytnou 8 Z1/13 SO-V, která byla původně určena také
pro rodinnou rekreaci a dále o plochu smíšenou výrobní 8 Z1/16 SV-N, která byla původně určena
pro bydlení.
Ostatní plochy navržené ve změně č.1 vycházejí z požadavků obce a vlastníků pozemků.
Téměř vždy navazují na stávající zástavbu a jsou situovány v lokalitách, kde je navržen rozvoj
bydlení i v platném územním plánu. Plochy jsou dostupné ze stávajících komunikací a částečně
napojitelné na sítě technické infrastruktury. V odstupu od stávající zástavby je navržena pouze
plocha 7 Z1/49 V-VZ, která je určena pro výrobu a plocha 4 Z1/59a TI-V, která je určena k
realizaci sběrného dvora, kompostárny. Odstup těchto ploch od (zejména) obytné zástavby je
žádoucí. V odstupu od zástavby jsou navrženy také dvě plochy určené k realizaci vodních ploch s
protipovodňovým účelem.
Téměř všechny plochy navržené pro územní rozvoj obce navazují na zastavěné území nebo
vyplňují volné plochy v zastavěném území a proluky mezi stávající zástavbou. V zastavěném území
zbývá ještě několik volných pozemků, které ale nejsou a nebudou v dohledné době disponibilní.
Vlastníci pozemků je drží pro své děti, nebo s jejich prodejem spekulativně čekají na vyšší ceny, za
které by je mohli prodat. Všechny plochy navazují na stávající nebo navržené komunikace. K
některým plochám bude příjezd přes stávající zastavěné plochy vlastníků těchto pozemků. Navržené
plochy nenarušují stávající síť místních ani účelových komunikací. Výstavbou na navržených
plochách se nezmění ráz krajiny ani její převládající obytná a rekreační funkce. V nezastavěném
území obce je umožněna realizace protierozních opatření. Záborem nedojde k narušení organizace
obdělávání zemědělského půdního fondu. Výměra navržených pozemků pro bydlení i navržený
převis nabídky ploch je v souladu se zpracovaným demografickým rozborem a zohledňuje vývoj
obce v posledních letech - viz kapitola f)1.
V celkovém součtu zabíraných zemědělských pozemků převažuje půda IV. třídy ochrany, na
které se nachází cca 52 % zabíraných pozemků. Půda II. třídy ochrany tvoří 18 %, půda III. třídy
19 % a půda V. třídy kvality 11 % z celkové výměry záborů zemědělské půdy. Nejkvalitnější půda
I. třídy ochrany není zabírána.
Zábor lesních pozemků je navržen u ploch 8 Z1/64 a 2 V1/61 v celkovém rozsahu 0,64 ha.
Plocha 2 V1/61 bude sloužit k realizaci protipovodňové nádrže, která bude chránit před povodněmi
zástavbu Hustopečí nad Bečvou. Plocha 8 Z1/64 bude sloužit k rozšíření hřbitova, který už kvůli
stávající zástavbě není možné možné rozšířit jiným směrem než do lesních porostů na úbočí
Starojického kopce.
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Tab. Předpokládané odnětí půdy
Katastr.
území

Číslo
lokality

Petřkovice u
Starého Jičína

6 Z1/21

Heřmanice u
Polomi

Převládající způsob využití
plochy
B-RD plochy bydlení – rodinné
domy

Celková
výměra
(ha)

Nezemědělská
půda (ha)

Zábor
PUPFL
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých
Celkový
kultur (ha)
zábor ZPF
trvalé travní
(ha)
orná půda zahrady
porosty

0,47

0,47

2 Z1/60 R-RZ plochy rekreace – zahrady

0,80

0,80

Starý Jičín

OV-H plochy
8 Z1/64 občanskéhovybavení – veřejné
infrastruktury – hřbitovy

0,36

0,01

Heřmanice u
Polomi

2 Z1/6

SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské

0,80

0,03

Heřmanice u
Polomi

SO-V plochy smíšené obytné –
2 Z1/55
venkovské

0,13

0,13

Janovice u
Nového Jičína

3 Z1/33

SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské

0,26

0,26

Jičina, Janovice
u Nového Jičína

4 Z1/8

Jičina

4 Z1/17

Jičina

4 Z1/53

Palačov

5 Z1/15

Palačov

5 Z1/32

Palačov

5 Z1/56

Starojická Lhota

7 Z1/14

Starojická Lhota

7 Z1/41

SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské
SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské
SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské
SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské
SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské
SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské
SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské
SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské

0,21

0,35

II.

III.

0,47

IV.

V.

0,47
0,80

Investice
do půdy
(ha)
0,45

0,80

0,00
0,42

0,77

0,01

0,13

0,13
0,13

0,20

0,20

0,16

0,16

0,16

0,15

0,15

0,15

1,50

1,50

1,50

0,06

0,06

0,42

0,47

0,47
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0,04

0,13

0,15

0,42

0,13

0,13

0,20

0,03

0,42
0,35

0,35

0,15

0,09

Zábor ZPF podle tříd
ochrany (ha)

0,15

0,15

0,42

0,16
0,09

1,50
0,06
0,42

0,47

0,06

0,47

0,14

Starý Jičín

8 Z1/13
celkem

Starý Jičín

Vlčnov u
Starého Jičína

SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské
SO-V plochy smíšené obytné –
venkovské

DI-S plochy dopravní
8 Z1/42
infrastruktury – silniční doprava
9 Z1/70
celkem

Jičina

4 Z1/59a

Jičina

4 Z1/24

Starojická Lhota

7 Z1/49
celkem

Starý Jičín

8 Z1/16

Heřmanice u
Polomi

2 V1/61

Janovice u
Nového Jičína,
Jičina

3 V1/62
celkem

DI-S plochy dopravní
infrastruktury – silniční doprava
DI-S plochy dopravní
infrastruktury – silniční doprava
TI-V plochy technické
infrastruktury – veřejné infrast.
V-ZV plochy výroby a skladování
– s vlivy za hranice ploch
V-ZV plochy výroby a skladování
– s vlivy za hranice ploch
V-ZV plochy výroby a
skladování – s vlivy za hranice
ploch
SV-N plochy smíšené výrobní –
výroba a skladování, občanské
vybavení
VH-V plochy vodní a
vodohospodářské – vodní plochy

0,20
4,54
0,19

0,20
0,07

0,11

0,55
0,08

0,70

0,20
3,22

1,11

1,29

1,24

0,98

0,26

0,26

1,43

1,06

0,37

0,34

0,58

0,58

0,58

1,70

1,70

1,70

2,43

2,43

4,13

0,00

0,00

0,01

0,00

0,73

VH-V plochy vodní a
vodohospodářské – vodní plochy

7,78

0,37

VH-V plochy vodní a
vodohospodářské – vodní plochy

9,31

0,41

22,35
100,0%

0,29

4,13

1,70

0,73

0,73

0,01

0,02

1,56

0,18

0,00

0,07

0,19

0,07

0,30

0,01
0,00

0,01

0,58
1,70

0,00

2,43

2,43

2,43

2,43

0,00

1,70

0,00

0,00

0,73

1,20

1,20

7,41

7,41

0,29

8,61

7,41

0,00

1,20

1,55

0,64

20,16

11,78

1,51

6,87

6,9%

2,9%

90,2%
100,0%

58,4%

7,5%

34,1%
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0,51
0,08
0,01
0,02

0,02

0,04

Procentuální zastoupení pozemků

4,47

0,08

1,53

Celkem zábory

0,00

0,20

1,04

0,16

0,66

6,75

4,10

0,00

1,70

6,75

0,16

4,10

3,54

3,86 10,46 2,30

4,74

17,6% 19,1% 51,9% 11,4%

23,5%

f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 VČETNĚ VYHODNOCENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
f.1) ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP
Aktualizace zastavěného území
V rámci změny č.1 ÚP je provedena aktualizace zastavěného území na celém území obce
ke dni 1.7.2018 dle aktuální katastrální mapy. V souvislosti s aktualizací zastavěného území jsou
zmenšeny nebo vypuštěny zastavitelné plochy, které už byly za dobu platnosti územního plánu
zastavěny.
Zdůvodnění změn ve využití území
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY ROZVOJE
Obyvatelstvo (sociodemografické podmínky území) – zaměstnanost (hospodářské podmínky
území) a bydlení vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást civilizačních
hodnot území (terciární a kvartérní struktury krajiny – vlastního vnímání krajiny obyvateli). Za
nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce (její prosperitu) je obvykle
považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu pohybu za prací, tak je tomu i
v řešeném území. Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní poloha, obytné
prostředí včetně životního prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Zhodnocení rozvojových
faktorů řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro hodnocení a prognózu budoucího
vývoje (koncepci rozvoje obce). Hlavním cílem této kapitoly je sestrojení prognózy vývoje počtu
obyvatel (a bydlení) v řešeném území. V rámci odůvodnění územního plánu je pak výchozím
záměrem doplnění, prohloubení a aktualizace analýzy demografických podmínek řešeného území,
včetně širších vazeb, která nejsou běžným obsahem územně analytických podkladů nebo nejsou
zcela aktuální. Navazující prognóza vychází zejména z rozboru (poznání jeho fungování) funkčně
propojeného systému obyvatelstvo - bydlení a zaměstnanosti. Prognóza slouží především jako
podklad pro návrh nových ploch pro bydlení (potřeby zastavitelných ploch), posouzení technické
infrastruktury sídel a eventuální zhodnocení dopadů na sociální infrastrukturu.
Obec Starý Jičín patří v regionu mezi obce nadprůměrné velikosti a se značnou
dynamikou rozvoje. Obec Starý Jičín je tvořena 9 částmi (Dub, Heřmanice, Janovice, Jičina,
Palačov, Petřkovice, Starojická Lhota, Starý Jičín, Vlčnov, tvořící 6 sídel). Většina těchto sídel je
poměrně malá s omezenou vybaveností. Z následující tabulky je patrný poměrně vysoký podíl
druhého bydlení zejména v menších sídlech mimo střediskový sídelní útvar (tvoří ho srostlé části –
Starý Jičín, Jičina a Vlčnov, do značné míry navazující na část Loučku, patřící k Novému Jičínu)
Tab. Vybrané ukazatele stavu a vývoje sídelní struktury obce Starý Jičín
Dub
Heřmanice
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Obec celkem

Počet obyvatel ve sčítání
r. 1991
r. 2001
r. 2011
93
97
110
113
98
117
234
243
268
284
287
264
220
216
223
202
198
212
361
348
380
423
445
453
462
477
526
2 392
2 409
2 553
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celkem
43
53
102
111
105
92
155
196
257
1114

Počet bytů r. 2011
Obydlené
32
38
83
98
85
74
130
174
203
917

podíl
26%
28%
19%
12%
19%
20%
16%
11%
21%
18%

Obec tvoří spádový obvod Nového Jičína a částečně i Hranic a Valašského Meziříčí (zejména
vlivem pohybu za prací a za vzděláním). Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce
obytná, dopravní částečně obslužná, výrobní, rekreační, které využívají rozvojového potenciálu této
krajiny. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost. Obec byla při svém rozvoji
limitována zejména hospodářskými podmínkami regionu, v současnosti pak zejména potřebou
zachování kvality bydlení v obci. V řešeném území se částečně projevují i suburbanizační tendence
měst z okolí, zejména Nového Jičína.
U řešeného území se projevují na jeho demografickém vývoji především:
 Poloha v blízkosti Nového Jičína a dobré dopravní napojení.
 Omezujícím faktorem byla v minulosti značná úroveň nezaměstnanosti v širším regionu.
 Samotná velikost obce (jednotlivých sídel) a rozsah její vybavenosti.
Počet obyvatel v řešeném území dlouhodobě stoupal až do období druhé světové války. Růst
v padesátých letech minulého století vystřídal mírný pokles trvající až do období kolem roku 2000.
Přibližně v posledních 15 letech dochází ke změně trendu vývoje, k růstu počtu obyvatel.
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a domů v obci dokumentuje následující tabulka, ze které jsou
patrné i změny definice počtu obyvatel a domů, které mírně omezují srovnatelnost v delší časové
řadě. Definitivní výsledky sčítání v roce 2011 poskytují data podle deklarovaného obvyklého
bydliště, předběžné na základě mnohdy k formálnímu hlášení k pobytu. V intercenzálním období
nejsou k dispozici údaje srovnatelné s údaji o obvyklém pobytu, viz tabulka „Vývoj počtu obyvatel
po r. 2004 v řešeném území“.
Tab. Dlouhodobý vývoj počtu a domů obyvatel v obci (zdroj: ČSÚ)
Sčítání v
Počet obyvatel
roce
1869
2879
1880
3051
1890
3083
1900
3164
1910
3288
1921
3260
1930
3502
1950
2769
1961
2910
1970
2693
1980
2529
1991
2392
2001
2409
2011
2660
2030
3050

Počet
domů
450
474
486
489
497
507
540
641
622
610
604
691
721
791

Započtené obyvatelstvo
přítomné civilní
přítomné
přítomné
přítomné
přítomné
přítomné
přítomné
přítomné
hlášené k trval. pobytu
hlášené k trval. pobytu
hlášené k trval. pobytu
hlášené k trval. pobytu
s trv.a dlouh. pobytem
obvykle bydlící
prognóza

Obyvatel /
dům
6,40
6,44
6,34
6,47
6,62
6,43
6,49
4,32
4,68
4,41
4,19
3,46
3,34
3,36

Domy
celkový počet
celkový počet
celkový počet
celkový počet
celkový počet
celkový počet
celkový počet
celkový počet
trvale obydlených
trvale obydlených
trvale obydlených
celkový počet
celkový počet
celkový počet
X

Příznivý vývoj počtu obyvatel v řešeném území je způsoben, jak růstem nákladů na bydlení ve
městech, růstem mobility (automobilizace), tak i obecnou preferencí bydlení v příměstských obcích
(suburbanizační tendence). Růst počtu obyvatel vykazují v ČR především příměstské obce, zejména
pak v atraktivním prostředí. K takovým obcím je možno přiřadit i část sídel v řešeném území.
Zdrojem růstu je u řešeného území především migrace, což zlepšuje i věkovou strukturu obyvatel.
Věková struktura obyvatel řešeného území je poměrně příznivá. Podíl obyvatel v poproduktivním
věku byl u řešeného území 16,6%, tj. menší jak průměr ČR (r. 2016). V dlouhodobém výhledu
podíl obyvatel nad 65 let poroste. Podíl dětí je také příznivý, počet dětí v posledních letech
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absolutně vzrostl. I při předpokládaném růstu počtu obyvatel bude absolutní počet dětí v delším
výhledu zřejmě stagnovat.
Tab. Vývoj počtu obyvatel po r. 2004 v řešeném území (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty)
Rok

stav
1.1.

2004 2 405
2005 2 419
2006 2 432
2007 2 435
2008 2 513
2009 2 547
2010 2 569
2011 2 648
2012 2 667
2013 2 730
2014 2 759
2015 2 785
2016 2 815
2017 2 835
2018 2 850
Průměr

Narození

Zemřelí

20
25
16
28
27
25
36
31
30
26
19
24
23
29

23
17
19
16
30
20
25
29
21
27
11
33
32
32
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Přistěhov Vystěhov
alí
alí
59
54
36
114
74
65
60
83
103
84
66
92
73
74

42
49
30
48
37
48
26
66
49
54
48
53
44
56

Přirozená měna Saldo migrace=
= narozenípřistěhovalízemřelí
vystěhovalí
-3
17
8
5
-3
6
12
66
-3
37
5
17
11
34
2
17
9
54
-1
30
8
18
-9
39
-9
29
-3
18

24
74
46
2
Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011
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Počet obyvatel (konec roku)
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let (%)

2013
2 759
17,0
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2014
2 785
17,1

2015
2 815
17,0

14
13
3
78
34
22
45
19
63
29
26
30
20
15
30
34

Tab. Počet obyvatel a věková struktura - srovnání s ČR (zdroj: ČSÚ )
2012
2 730
16,9

Změna
celkem

2016
2 835
17,7

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Průměrný věk
SROVNÁNÍ PRŮMĚR ČR
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let (%)
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)

462
15,6
425
39,9

470
16,0
441
40,1

477
16,6
461
40,5

478
16,4
461
40,5

502
16,6
470
40,6

14,8
16,8

15,0
17,4

15,2
17,8

15,4
18,3

15,6
18,8

Do roku 2030-2035 bude růst počtu obyvatel v obci dále pokračovat – na úroveň cca
3000-3050 obyvatel. Tempo růstu však bude zřejmě mírně klesat, pod tlakem zhoršujících se
obecných demografických podmínek v ČR. Tento počet obyvatel je podmíněn především
dlouhodobou prosperitou regionu a nabídkou disponibilních pozemků pro bydlení.
Hospodářské podmínky
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole – pilíř hospodářských podmínek je obvykle
základním faktorem rozvoje sídel s nemalými důsledky i do sociální oblasti (ale i krajiny, což je
mnohdy opomíjeno). Územní plán je vnímá zejména plošně (z hlediska lokalizace ploch pro
podnikání) a komplexně – především skrze nepřímé ukazatele nezaměstnanosti obyvatel a mzdové
úrovně (koupěschopné poptávky v regionu), promítající se i do soudržnosti obyvatel území.
Posouzení plošné přiměřenosti stávajících podnikatelských-průmyslových areálů je v
současnosti velmi problematické, měřítka obzvláště pro malé obce chybí. Základní podmínky
fungování podnikatelských nemovitostí však vedou v ČR k obecnému závěru o přetrvávajícím
extenzivním využívání ploch (chybějící zdanění stavebních pozemků odvozené z poskytovaných
užitků obcemi a hodnoty nemovitostí, externalit). Tato situace vede k nadměrným požadavkům
výstavby nových podnikatelských areálů, zejména na „zelených“ plochách. V případě řešeného
území je výraznější expanze ploch pro podnikání limitována zejména potřebami ochrany obytného
prostředí a půdního fondu.
Definitivní výsledky sčítání z roku 2011 uvádějí 1210 ekonomicky aktivních obyvatel
v řešeném území. Za prací vyjíždělo mimo obec 525 osob, do obce dojíždělo pouze 84 osob.
Z údajů je patrné výrazně záporné saldo pohybu za prací. Počet pracovních míst v řešeném území
(r. 2017) je odhadován celkem na cca 700 a to především ve službách, zemědělství, počet
zaměstnanců byl 470 (v r. 2016 podle údajů MF ČR). Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především
do Nového Jičína, hranic, ale i např. vzdálenější Ostravy. Závislost řešeného území na pracovních
příležitostech v širším dojížďkovém regionu je značná a je pravděpodobné, že tato situace zůstane i
v budoucnosti, do značné míra je přirozeným jevem funkční diferenciace sídel a poklesu nákladů na
pohyb za prací.
Od ledna 2013 se v ČR přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti s názvem podíl
nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64
let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahradil míru registrované nezaměstnanosti,
která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám
(jejichž aktuální počet byl znám pouze v době sčítání). Nový ukazatel je z metodického hlediska
vhodnější (přesnější), s původním ukazatelem je však nesrovnatelný. Ukazatel je nesrovnatelný i s
obecnou mírou nezaměstnanosti (zjišťovanou výběrovým šetřením), která porovnává počet
nezaměstnaných s velikostí pracovní síly = počtem ekonomicky aktivních = zaměstnaných
a nezaměstnaných. Tento ukazatel vychází z doporučení Eurostatu a Mezinárodní organizace práce
(ILO) a je mezinárodně srovnatelný, není však k dispozici za obce a SO ORP.
Tab. Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2015, zdroj ČSÚ):
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů
Svobodná povolání - počet subjektů
Počet subjektů bez zaměstnanců

474
37
231
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Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky
Počet subj.s 50-249 zaměst.-střední podniky

35
6
3

Tab. Ekonomická aktivita obyvatel a nezaměstnanost - srovnání s krajem a ČR
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 definitivní výsledky, vlastní výpočty)

Starý Jičín
MS kraj
ČR

Počet
Podíl
Počet
Podíl
Počet
Podíl

Ekonomicky
aktivní
celkem
1210
69,4%
575689
68,6%
5080573
69,9%

Obyvatel
15-64 let
1743
100,0%
839584
100,0%
7267169
100,0%

Ekonomicky
aktivní zaměstnaní
1128
64,7%
504301
60,1%
4580714
63,0%

Nezaměstnaní
– % podíl
nezaměstnaných
82
4,7%
71 388
8,5%
499859
6,9%

Podle nejnovějších údajů z jara roku 2018 bylo v řešeném území vykazováno pouze 10
nezaměstnaných (dosažitelných), tj. podíl nezaměstnaných je 1,5%, při průměru mikroregionu
Nový Jičín 2,5%, Bílovec a Odry 3,5% a výrazně vyšším průměru Moravskoslezského kraje (5,1%).
Vývoj nezaměstnanosti v posledních letech byl příznivý, otázkou je udržení tohoto stavu a zvýšení
mzdové úrovně (zlepšení struktury nabídky pracovních míst).
Tab. Nezaměstnanost - vývoj v řešeném území a širší srovnání (zdroj: ČSÚ )
Počet obyvatel
Podíl nezaměstnaných osob
dosažitelných
Počet uchazečů o zaměstnání
v evidenci úřadu práce - dosažitelní
Počet uchazečů o zaměstnání
v evidenci úřadu práce
Srovnání podílu nezaměstnaných
osob dosažitelných
ČR
Moravskoslezský kraj

2012
2 730

2013
2 759

2014
2 785

2015
2 815

2016
2 835

.

6,1%

5,7%

4,3%

2,5%

.

113

105

80

46

.

116

110

83

49

8,2%
10,5%

7,4%
9,6%

6,1%
8,3%

5,1%
7,2%

Z hlediska regionů pohybu za prací má velký význam i ukazatel - průměrný počet uchazečů
připadající na 1 pracovní místo. V rámci MS kraje je situace nejlepší u okresu Nový Jičín – zejména
pak u SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice (zde je situace výrazně lepší než průměr ČR).
Tab. Volná pracovní místa a nezaměstnanost - srovnání s krajem a ČR
(zdroj: ČSÚ, MPSV, vlastní výpočty, leden 2016)
Dosažitelní uchazeči
Okres (kraj )
15-64 let
Bruntál
3 535
Frýdek-Místek
4 378
Karviná
12 290
Nový Jičín
2 943
Opava
3 730
Ostrava-město
13 042
Moravskoslezský kraj
39 918

Podíl
nezaměstnaných
osob
5,9%
3,1%
7,5%
3,0%
3,2%
6,2%
5,1%
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Volná místa
1 341
2 328
2 190
2 900
1 620
6 007
16 386

Uchazečů/místo
2,6
1,9
5,6
1,0
2,3
2,2
2,4

ČR

220 184

3,2%

267 110

0,8

Řešení hospodářských problémů území je převážně makroekonomickým a regionálním
problémem (zejména u malých obcí). Změna č.1 územního plánu využívá možností zlepšení situace
v rámci řešeného území, mírným posílením nabídky ploch pro podnikání, úpravou podmínek
využití ploch ve prospěch podnikání ale i stabilizací funkčního využití ploch. Přitom však nelze
zapomenout ani na hledání dalších možností intenzifikace využití stávajících ploch pro podnikání
(především brownfieldů) a potřebu ochrany obytné funkce, která se v části sídel výrazně rozvíjí.
Bydlení
Podle definitivních výsledků sčítání lidu bylo v r. 2011 v řešeném území 869 obvykle
obydlených bytů, na začátku roku 2018 je jejich počet odhadován na 920, při celkové počtu
1120 bytů. V rodinných domcích je naprostá většina obydlených bytů. V úvahu je potřeba vzít i
změnu definice obydleného bytu ve sčítání 2011, vycházející z mezinárodních standardů a blížící se
spíše pojetí prvního (obvyklého = hlavního) bydlení, opouštějící definici „formálního“ trvalého
bydlení.
V řešeném území bylo během sčítání v r. 2011 vykazováno i 197 neobydlených bytů. Jejich
počet od roku 2001 vzrostl o 65 bytů, nárůst byl vyšší než u obydlených bytů (52 bytů). Růst počtu
tzv. neobydlených bytů je i po r. 1990 v ČR rychlý a je obecným trendem u naprosté většiny obcí.
Do značné míry svědčí o růstu bohatství domácností, ale i o jejich výrazné majetkové diferenciaci
(cca ¼ domácnosti má v ČR k dispozici druhé bydlení, což řadí ČR ke světové špičce). V řešeném
území je na začátku r. 2018 odhadováno celkem cca 210 jednotek druhého bydlení (naprostou
většinu tvoří tzv. neobydlené byty v domech, počet objektů individuální rekreace je cca 20).
Tab. Bytový fond ( SLDB, r. 2011, definitivní výsledky, podle obvyklého bydliště)
Byty
Byty celkem
Obydlené
z toho právní důvod užívání bytu:
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
Nájemní
Družstevní
z toho podle nosných zdí:
z kamene, cihel, tvárnic
ze stěnových panelů
Neobydlené
z toho důvod neobydlenosti:
změna uživatele
slouží k rekreaci
Přestavba
nezpůsobilé k bydlení

Byty
celkem
1 066
869

z toho
v rodinných
v bytových
domech
domech
988
67
798
63

Počet osob
z toho
Celkem
v rodinných
domech
2 547
2 386
2 547
2 386

663
42
39
-

658
25
-

4
42
14
-

2 076
102
97
-

2 063
66
-

786
32
197

747
6
190

37
26
4

2 320
75
x

2 225
18
X

3
14
21
26

3
14
19
26

2
-

x
x
x
x

X
x
x
x

V období 1997 - 2016 bylo v obci dokončeno 152 nových bytů. Po r. 1997 bylo v řešeném
území dokončováno průměrně 7,6 bytů ročně, se značným kolísáním v jednotlivých letech.
Intenzita bytové výstavby – cca 3,2 bytů/1000 obyvatel ročně byla velmi mírně nad průměrem ČR a
výrazně vyšší než průměr Moravskoslezského kraje.
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Tab. Nová bytová výstavba v posledních letech (zdroj: ČSÚ)
Rok
Dokončené byty
Rok
Dokončené byty

1997
6
2007
5

1998
0
2008
7

1999
4
2009
8

2000
1
2010
16

2001
4
2011
20

2002
2
2012
25

2003
1
2013
17

2004
3
2014
6

2005
2
2015
7

2006
3
2016
15

Očekávaný rozsah nové bytové výstavby během návrhového období bude ovlivňovat:
- Odpad bytového fondu v rozsahu asi 0,3% z výchozího počtu bytů ročně, přitom často nepůjde
o fyzický odpad (demolice), ale spíš o slučování bytů, nebo převod na druhé bydlení apod., cca
35-45 bytů během 15 let.
- Neustálé zmenšování průměrné velikosti domácnosti (růst podílu jednočlenných domácností
důchodců, rozvedených a samostatně žijících osob apod.). Okrajovým faktorem je i možné
snížení rozsahu soužití domácností. Velmi mírný růst soužití domácností, který probíhá
v posledních letech, není možno považovat (především ve vesnické zástavbě) za jednoznačně
negativní proces. Dochází tím jak k efektivnějšímu využívání obytných kapacit, tak i
k posilování sociální soudržnosti obyvatel (zejména na úrovni vlastních rodin). Tento faktor
vyvolá potřebu cca 45-50 bytů, během následujících 15 let (při stagnaci počtu obyvatel)
Pro zajištění stagnace počtu obyvatel (součet předchozích dvou položek) v řešeném území
existuje bilancovaná potřeba celkem 80-90 bytů (v zásadě v souladu s podkladem Analýza
socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů, r. 2013), což však
vzhledem k atraktivitě bydlení a rozsahu bytové výstavby je nezbytné korigovat o vliv očekávané
změny počtu obyvatel a místních specifik. Změna počtu obyvatel, tj. očekávaný růst počtu obyvatel
vyvolá potřebu cca 60 bytů.
Na základě odborného odhadu je předpokládána realizace cca 8 nových bytů ročně, celkem cca
150 bytů do r. 2035. Potřeba ploch je pro cca 120 rodinných domů po dobu předpokládané platnosti
územního plánu. U části nových bytů (max. 1/8 bytů v rodinných domcích) lze totiž jejich získání
očekávat mimo plochy vymezené v rámci ÚP, tj. bez nároku na nové plochy s inženýrskými sítěmi.
Potencionální možnosti získání nových bytů intenzifikací využití stávajícího stavebního fondu
(nástavbami, vestavbami, změnami využití stavby) a využitím stávajících ploch v zástavbě
(přístavbami, zahuštěním současné zástavby apod.) byly do r. 2018 do značné míry vyčerpány.
Převis nabídky ploch pro novou bytovou výstavbu ve výši min. 50% je žádoucí s ohledem na
skutečnosti:
Brzdí růst cen pozemků v řešeném území nad obvyklou úroveň a přispívá k optimálnímu
fungování trhu s pozemky pro bydlení v obci, zájem o bydlení v obci je vysoký, nelze vyloučit,
ani zájem komerčních (hromadných) investorů.
Účinnost ekonomických nástrojů zajišťujících urbanistickou efektivnost využití území je malá
(např. nízké daně z nemovitostí v úrovni cca 0,1% procenta z hodnoty nemovitostí ročně, tj.
nepokrývající ani náklady obcí na infrastrukturu pro tyto nemovitosti).
Stavební pozemky se stávají samy o sobě dlouhodobou investicí, často nejsou nabízeny
k prodeji, podobně i objekty k bydlení jsou mnohdy investicí, u kterých se očekává (spekuluje),
že růst ceny vyšší než inflace (k čemuž přispívá zejména vývoj na hypotéčním trhu a jeho
nadměrná propagace, sociální stigmatizace nájemního bydlení, nízká výnosnost úspor a i
jiných aktiv, tj. „umělá“ politika levných peněz).
Spíše menší velikost jednotlivých sídel obce ztěžuje přesnost prognóz.
Tab. Základní bilance vývoje počtu obyvatel a bytů v řešeném území
Obec
Rok
Starý Jičín

Obyvatel
2018
2850

Bytů (obydlených)
2018
2035
920
1030

2035
3050
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Úbytek bytů
do r. 2035
40

Nových bytů do r. 2035
Druhé bydlení- obytných jednotek
v bytových
v rodinných
2018
2035
Obec
domech
domech
Starý Jičín
10
150
210
230
(10)
(120)
Údaje v závorkách odpovídají očekávanému počtu bytů realizovaných na nových plochách vymezených v
územním plánu obce jako návrhové. V obci je cca 60 bytů v budovách s charakterem bytových domů, jejich
počet bude v zásadě stagnovat, nelze však vyloučit realizaci bytových domů sociálního charakteru (v tabulce
uvedeno mimo bilanci cca 10 bytů). Mírný nárůst druhého bydlení o cca 20 bytů se realizuje zejména formou
„odpadu“ trvale obydlených bytů.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby navržené ve změně č.1 jsou navrženy na
základě požadavků vlastníků pozemků nebo obce, které byly určené k prověření ve schválené
Zprávě o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín v letech 2012 – 2016.
V rámci změny č.1 je navrženo celkem 12 zastavitelných ploch smíšených obytných venkovských SO-V, tři plochy přestavby SO-V a jedna zastavitelná plocha bydlení - rodinných
domů B-RD. Plochy jsou navrženy na základě požadavků vlastníků pozemků.
Navržené plochy smíšené obytné a bydlení mají malé výměry. Jsou rozesety ve všech sídlech
kromě Dubu a Vlčnova a nevytvářejí nové lokality koncentrované zástavby. Vždy navazují na
stávající zástavbu nebo na zástavbu navrženou v platném ÚP. Jsou dostupné ze stávajících
komunikací a částečně napojitelné na sítě technické infrastruktury. Plochy 2 Z1/6, 3 Z1/33, 4 Z1/8,
4 Z1/17 vyplňují proluky v zastavěném území. Plochy přestavby umožní využití ploch uvnitř
zastavěného území, které jsou v současné době využity k rekreaci a občanskému vybavení, k obytné
funkci v souladu s okolním využitím zastavěných ploch.
Jedna plocha na okraji zastavěného území je navržena k realizaci zahrady - 2 Z1/60. V této
ploše je umožněna výstavba oplocení a její využití k rekreaci a zemědělskému využití. Výstavba
objektů pro bydlení nebo rodinnou rekreaci v ní není přípustná.
Plocha 8 Z1/64 je určena k rozšíření stávajícího hřbitova ve Starém Jičíně. Plocha bude určena
k výstavbě smuteční síně, kolumbária a ke zřízení rozptylové loučky.
Plocha technické infrastruktury 4 Z1/59a je zapracována na základě požadavku města Nový
Jičín. Jedná se o využití části skládky ležící u hranice Starého Jičína v blízkosti zástavby Kojetína k
realizaci sběrného dvora a kompostárny.
Plocha výroby a skladování 4 Z1/24 je navržena k rozšíření velkého a rozvíjejícího se
zemědělského areálu na jižním okraji Jičiny. Tento areál už je v platném ÚP navržen k rozšíření.
Nová plocha umožní rozvoj vhodnějším směrem a zajistí dostatek ploch pro realizaci
předpokládaných záměrů. Plocha 7 Z1/29 je navržena pro zemědělskou výrobu u lesa Palesek ve
Starojické Lhotě. Obě navržené plochy leží v dostatečném odstupu od obytné zástavby, takže
nebude docházet k jejímu negativnímu ovlivňování.
Plocha smíšená výrobní 8 Z1/16 je navržena v místě, kde byl v platném ÚP plánován rozvoj
bydlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu situovanou mezi dvěma silnicemi III. třídy a okolní
plochy jsou využity převážně pro výrobu a podnikání, je navržena změna z bydlení na plochu
smíšenou výrobní. Na výrobní (podnikatelské) využití této plochy je už zpracována také
architektonická studie.
Na několika místech obce je opraveno stávající využití ploch tak, aby odpovídalo skutečnému
stavu. Jedná se zejména o plochy vodních nádrží, které jsou zařazeny do ploch vodních a
vodohospodářských a plochy místních komunikací, které jsou zařazeny do ploch dopravní
infrastruktury. Plochy soukromých příjezdů ke stavbám jsou zařazeny do ploch smíšených
obytných, stejně jako pozemky, které patří do obytného území, ale v platném ÚP byly zařazeny do
jiných ploch s rozdílným způsobem využití.
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U zastavitelných ploch, u kterých už byla zpracována územní studie, je tato podmínka
vypuštěna z výrokové části ÚP. To se týká ploch 6 Z/5 B-RD, 7 Z/8b SO-V, 8 Z/5 B-RD, 8 Z/8 SNVN, 9 Z/1b SO-V, 9 Z/15 SO-V. U ploch, u kterých podmínka zpracování územní studie zůstává, je
stanoven nový termín pro zpracování těchto studií na prosinec 2023.
Nově je podmínka zpracování územní studie navržena u zastavitelné plochy 6 Z1/21 B-RD,
která sousedí s plochou navrženou v platném ÚP 6 Z/1 B-RD, jejíž využití je také podmíněno
zpracováním územní studie. Řešení nově navržené plochy bez návaznosti na plochu v platném ÚP
by nebylo koncepční a mohlo by způsobit problémy v území.
Aktualizováno je vymezení prvků ÚSES v celém území obce tak, aby bylo v souladu se ZÚR
MSK a aby navazovalo na řešení ÚSES v platných územních plánech okolních obcí. Doplněny jsou
nadregionální, regionální i lokální prvky ÚSES i jejich označení v Hlavním výkresu, aby byly
jednoznačně identifikovatelné. Vypuštěna je větev ÚSES vycházející z RBC 250 ve Starojické
Lhotě a vedoucí směrem do Jeseníku nad Odrou, která nemá návaznost na území této obce a není v
území nutná.
Do ploch přírodních P-US je přiřazena plocha evropsky významné lokality Natura 2000
Kojetínské vrchy.
Navrženy jsou dvě plochy vodní a vodohospodářské 2 V1/61 a 3 V1/62, které jsou určeny k
realizaci protipovodňových nádrží. Rozsah nádrží je zakreslen dle zpracovaných dokumentací.
Nádrže budou sloužit k ochraně zástavby Jičiny a Hustopečí nad Bečvou před přívalovými dešti.
Z textové části územního plánu jsou vypuštěny části, které dle stávající úpravy stavebního
zákona určují přílišné podrobnosti jdoucí nad rámec územního plánu. Týká se to především výčtu
parcelních čísel pozemků u navržených ploch a koridorů, příliš podrobných podmínek prostorového
uspořádání, vypuštěny jsou také odkazy na právní předpisy.
V podmínkách využití ploch B-BD, B-RD, SO-M, SO-V, v podmínkách prostorového
uspořádání a ochrany krajinného rázu je nově stanoven charakter zástavby, který by měla
respektovat i nová výstavba. U ploch B-RD, SO-V je nově navržena minimální výměra nově
oddělovaných stavebních pozemků a to na 800 nebo 1000 m2. Navržená minimální výměra vychází
ze stávajících velikostí pozemků s rodinnými domy v obci. Je stanovena tak, aby umožnila volnost
stavebníkům při rozhodování o zástavbě svých pozemků, ale zároveň zajistí, že nebude docházet k
příliš intenzivnímu, hustému zastavování obytných ploch a k vymezování příliš malých pozemků.
Důvody pro stanovení minimální výměry jsou - zachování stávajícího urbanistického charakteru
obce, předcházení dopravním a urbanistickým závadám.
Intenzita využití stavebních pozemků stanovená v podmínkách prostorového uspořádání a
ochrany krajinného rázu u ploch B-RD, SO-V je nově vztažena jen na zastavitelné plochy.
Uplatňování této podmínky i v zastavěném území je vzhledem ke složitosti stávající zástavby
nevhodné.
V podmínkách využití ploch OV-K, SO-M, SO-V, SV-U je umožněna realizace občanského
vybavení včetně prodejen, jejichž situování je v těchto smíšených plochách a občanském vybavení
vhodné. V plochách bydlení B-BD a B-RD jsou jako podmíněně přípustné umožněny stavby a
zařízení drobné výroby, nevýrobních služeb a řemesel včetně staveb a zařízení, které jsou nutné
k jejich užívání, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, pouze pokud jejich negativní
účinky na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou
míru.
V podmínkách využití ploch OV-V, OV-S, OV-K, SO-M, SO-V jsou do nepřípustného využití
zařazeny pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k ubytování. Toto omezení je
stanoveno proto, aby v těchto plochách nemohly být realizovány stavby, které neodpovídají
charakteru zástavby v těchto plochách a stavby neodpovídající požadovanému využití.
V podmínkách využití ploch OV-V je umožněna také realizace občanského vybavení tělovýchovy a sportu, tak aby v těchto plochách, bylo možné realizovat i sportoviště. Tyto plochy
totiž zahrnují mimo jiné i areál základní školy, v němž je realizace sportovišť nezbytná.
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V podmínkách využití ploch V-VZ, SV-N, SV-U jsou do nepřípustného využití zařazeny
pozemky staveb, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné
zástavby a pozemky staveb, zařízení nebo činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí by
překračovaly limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. Tím se zabrání
nevhodnému obtěžování obytného území v blízkosti výrobních ploch zejména zápachem nebo
hlukem z výroby.
V podmínkách využití ploch VH-V, Z-RP, L-LH, P-US, N-OR, N-MP, N-PE uvedených v
kap. f) textové části I.1. jsou v přípustném a nepřípustném využití jmenovány všechny stavby,
zařízení a jiná opatření, které lze umisťovat v nezastavěném území dle §18, odst. 5 zák. č. 183/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jako nepřípustné jsou jmenovány ty stavby, zařízení a opatření,
jejichž realizace by v plochách VH-V, Z-RP, L-LH, P-US, N-OR, N-MP nebo N-PE byla v rozporu
se stanovenou koncepcí rozvoje obce a uspořádání krajiny. Pro umístění ekologických a
informačních center je dostatek prostoru v urbanizovaném území obce.
Dále je v podmínkách ploch VH-V, Z-RP, L-LH, P-US, N-OR, N-MP, N-PE upřesněno, jaký
typ oplocení je v těchto plochách možné realizovat - pastvinářské oplocení, dřevěné ohradníky,
elektrické ohradníky, oplocenky. Upřesnění je provedeno proto, aby v nezastavěném území
nevznikaly stavby oplocení z nevhodných materiálů (zdivo, beton, plech) a v nevhodných formách
(vysoké, neprůhledné).
V podmínkách využití ploch týkajících se celého území obce jsou nově stavby v plochách
zasahujících do sesuvných území nebo svahových nestabilit označeny jako podmíněně přípustné. V
těchto plochách musí být veškerá výstavba individuálně posouzena, zejména z hlediska zakládání
staveb. V obci se totiž vyskytuje větší počet sesuvných a svahově nestabilních území, takže celkové
znemožnění výstavby v těchto plochách by podstatně omezilo možnosti rozvoje obce.
V podmínkách využití ploch týkajících se celého území obce jsou nově stavby v plochách
zasahujících do záplavových území označeny jako podmíněně přípustné. V těchto plochách je
výstavba možná až po realizaci protipovodňových opatření podél vodních toků nebo až po
provedení takových opatření, která zabezpečí stavby před vznikem případných škod při povodních.
V podmínkách využití ploch týkajících se celého území obce jsou nově stavby v plochách
zasahujících do ochranných pásem silnic a železnice označeny jako podmíněně přípustné. V těchto
plochách musí být u staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity,
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.
Po formální stránce jsou upraveny podmínky týkající se celého území obce, které stanovují
nutnost respektování limitů využití území a možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů fotovoltaických elektráren. Nově je doplněna teze, že dosavadní způsob využití jednotlivých ploch,
který neodpovídá stanoveným podmínkám využití, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy.
Jsou aktualizovány veřejně prospěšné stavby a opatření, jsou vypuštěny stavby a opatření,
které už byly realizovány, nebo stavby a opatření, jejichž zařazení mezi veřejně prospěšné není
opodstatněné. Je vypuštěn výčet parcel u veřejně prospěšných staveb a opatření s možností
vyvlastnění v kapitole I.1. g). Dle aktuální katastrální mapy je upraven výčet parcel u veřejně
prospěšných staveb a opatření s možností uplatnění předkupního práva v kapitole I.1. h).
Mezi veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění jsou zařazeny dvě nově navrhované
plochy dopravní infrastruktury 9 Z1/70 místní komunikace a 9 Z1/70 cyklostezka, jejichž realizace
je v obecním zájmu. Upraveno je také vymezení veřejně prospěšných opatření - prvků územního
systému ekologické stability.
Jak vyplývá ze Zprávy o uplatňování ÚP Starý Jičín, tak většina požadavků stanovených v
Územně analytických podkladech kraje i v ÚAP ORP Nový Jičín - aktualizace 2016 je řešena v
platném ÚP obce a nevyvolává nutnost změny ÚP Starý Jičín. Jako problémy k řešení byly
stanoveny:
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ZU1 - zákaz umisťování staveb pro rodinnou rekreaci v obci - v aktualizaci č.1 ZÚR MSK je v
rámci stanovených podmínek vypuštěn požadavek na zákaz umisťování objektů rodinné
rekreace, který se týkal obce Starý Jičín. Plochy Rekreace - rodinná rekreace tedy mohou být v
ÚP zachovány.
ZU2 - chybějící zařízení péče o seniory a sociálně znevýhodněné občany - obec už buduje nové
byty pro seniory.
ZD4 - nedostatečná struktura tras pro cyklistickou dopravu a návaznost na okolní obce - je navržena
cyklostezka ke spojení centra obce se Starojickou Lhotou.
SZL7 - zastavitelné plochy v sesuvných územích - stavby v plochách zasahujících do sesuvných
území nebo svahových nestabilit označeny jako podmíněně přípustné. V těchto plochách musí
být veškerá výstavba individuálně posouzena, zejména z hlediska zakládání staveb.
SZL9 - zastavitelná plocha v záplavovém území - stavby v plochách zasahujících do záplavových
území označeny jako podmíněně přípustné. V těchto plochách je výstavba možná až po realizaci
protipovodňových opatření podél vodních toků nebo až po provedení takových opatření, která
zabezpečí stavby před vznikem případných škod při povodních.
SZZ2, SZZ3 - problémy týkající se ÚSES nadregionální a regionální úrovně - v rámci změny č.1
jsou doplněny chybějící prvky nadregionálního a regionálního ÚSES tak, aby byl v souladu s
Aktualizací č.1 ZÚR MSK.
SZZ/SZL koncentrace rizik spojených se záměrem průplavního spojení D–O–L - je upřesněn
koridor územní rezervy D517 - Průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe tak, aby byl v souladu s
Aktualizací č.1 ZÚR MSK.
Zdůvodnění dopravního řešení
Téměř všechny zastavitelné plochy navržené ve změně č.1 mají zajištěn příjezd ze stávajících
silnic, místních nebo účelových komunikací. V několika případech bude příjezd k zastavitelným
plochám řešen přes stávající zastavěné území přes pozemky ve vlastnictví majitelů zastavitelných
ploch.
Na základě požadavku obce je navržena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury 9 Z1/70,
která je určena k realizaci cyklostezky propojující centrum Starého Jičína se Starojickou Lhotou.
Tato cyklostezka navržená v místě staré cesty umožní kratší a bezpečnější cyklistické propojení
mezi těmito sídly mimo vozidlové komunikace. Dále je navržena zastavitelná plocha dopravní
infrastruktury 8 Z1/42, která propojí stávající komunikace v lokalitě Hučnice a umožní dopravní
obsluhu přilehlých pozemků a zastavitelných ploch. Pro realizaci parkoviště je navržena plocha
přestavby 8 P1/68 v centrální části obce u silnice III/04816.
Dle aktuálních projektových dokumentací je upraveno (zmenšeno) vymezení zastavitelných
ploch pro silnice D48 a I/35 - 2 D/1 a 7 D/2.
Je upřesněn koridor územní rezervy D517 - Průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe tak, aby byl v
souladu s Aktualizací č.1 ZÚR MSK. V souladu se ZÚR MSK jsou pro rezervu D517 stanoveny
také podmínky pro prověření budoucího využití.
Dle aktuálního pasportu místních komunikací je upraveno vyznačení ploch dopravní
infrastruktury - silniční dopravy v obci. Jako stávající je zakreslena plocha 9 Z/11a s již
realizovanou místní komunikací i navazující plochy dopravy v lokalitě Hučnice.
Při následném podrobnějším řešení dopravní obslužnosti lokalit určených pro bydlení a
občanskou vybavenost (úpravy křižovatek, napojení nové bytové zástavby či parkovišť,
optimalizace sítě místních komunikací, doplnění chodníků apod.) zejména s odkazem na ust. § 20
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
je zapotřebí dodržet soulad komunikačního systému pozemních komunikací s platnou ČSN 73 6102
„Projektování křižovatek na silničních komunikacích“ a stanovit minimální šíři uličního prostoru
(zejména odstup oplocení a dalších pevných překážek) s ohledem na provoz na budoucích
komunikacích, nezbytné manipulační plochy zimní údržby (plochy pro odklízení sněhu), rozhledy v
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křižovatkách, přípojky infrastruktury apod. Při stanovení šíře uličního prostoru je nutno respektovat
i podmínky pro stanovení nejmenší šíře veřejného prostranství dle ust. § 22 citované vyhlášky.
Dopravní obsluhu v rámci celého obytného prostoru nebo zóny občanského využití řešit tak, aby se
minimalizoval počet připojení na silniční síť.
Zdůvodnění navrženého napojení na technickou infrastrukturu
Většina navržených ploch leží v dosahu stávajících vodovodních řadů. Plochy, které nejsou v
dosahu stávajících vodovodů ani vodovodů navržených v platném ÚP, budou zásobovány vodou z
vlastních studní. Dimenze vodovodních řadů je dostatečná pro navržený rozvoj.
Část navržených ploch leží v dosahu stávající kanalizace nebo kanalizace navržené v platném
ÚP. Likvidace odpadních vod u objektů mimo dosah kanalizace bude řešena decentrálním
způsobem přednostně v domovních čistírnách odpadních vod, pokud to není možné tak akumulací v
bezodtokých jímkách s pravidelným vývozem. Přečištěné splaškové vody a dešťové vody budou
odváděny do povrchových vod nebo budou zasakovány.
Kapacita stávajících trafostanic a trafostanic navržených v platném ÚP je dostatečná pro
pokrytí rozvoje navrženého ve změně č.1. Nové trafostanice nejsou navrženy. V případě zvýšené
potřeby zásobení el. energií je možné vybudovat nová vedení VN a nové trafostanice, případně
přezbrojit stávající trafostanice na vyšší výkon.
Větší část navržených ploch leží v dosahu stávajících vedení středotlakého plynovodu nebo
plynovodů navržených v platném ÚP. U ploch, které nejsou v dosahu stávajících plynovodů ani
plynovodů navržených v platném ÚP se doporučuje využívat ekologicky čistá obnovitelná paliva.
Plynofikace těchto lokalit není navržena, byla by neekonomická.
V Hlavním výkresu I.3. b) jsou aktualizovány sítě a stavby technické infrastruktury, které už
byly za dobu platnosti územního plánu realizovány - čerpací stanice kanalizace Jičina 4 Z/4 a
plocha fotovoltaické elektrárny ve Starojické Lhotě 7 Z/17.
f.2) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Dopady na přírodní prostředí
Zastavitelné plochy ve změně č.1 jsou navrženy převážně na plochách zemědělské půdy - orné
půdy, trvalých travních porostů a nezasahují do přírodních prvků v území. Zábor zemědělských
pozemků je dokumentován v kapitole e) odůvodnění změny č.1.
Zábor lesních pozemků je navržen u ploch 8 Z1/64 a 2 V1/61 v celkovém rozsahu 0,64 ha.
Plocha 2 V1/61 bude sloužit k realizaci protipovodňové nádrže, která bude chránit před povodněmi
zástavbu Hustopečí nad Bečvou. Plocha 8 Z1/64 bude sloužit k rozšíření hřbitova, který už kvůli
stávající zástavbě není možné možné rozšířit jiným směrem než do lesních porostů na úbočí
Starojického kopce. Zábor lesních pozemků je dokumentován v kapitole e) odůvodnění změny č.1.
Navržené zastavitelné plochy mají malou výměru a navazují na stávající zástavbu nebo na
zástavbu navrženou v platném ÚP. Jsou rozptýlené po celém území obce, ve všech sídlech s
výjimkou Dubu. Jejich realizací nedojde ke změně charakteru zástavby v obci ani ke změně krajiny.
Do území přírodního parku Podbeskydí zasahují pouze zastavitelné plochy 4 Z1/17, 4 Z1/24, 4
Z1/53 a 4 Z1/59a a plocha přestavby 6 P1/57.
Zastavitelné plochy 4 Z1/59a, 7 Z1/49, 8 Z1/13 a plocha přestavby 8 P1/58 zasahují do okrajů
migračně významného území (MVÚ), a to navíc v lokalitách navazujících na stávající zástavbu.
Plocha 4 Z1/59a leží v blízkosti zástavby Kojetína a využívá plochu skládky odpadů. Tyto
minimální zásahy do MVÚ neomezí migrační možnosti v území.
Dopady na životní prostředí
Zastavitelné plochy ve změně č.1 jsou určeny pro bydlení, občanského vybavení, rekreace,
výroby, dopravní a technické infrastruktury a nepředpokládá se u nich produkce zdraví škodlivých
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látek ani hluku. Pro plochy smíšené výrobní je stanoveno, že jejich využití musí být bez
nežádoucích vlivů na životní prostředí a nad přípustnou míru obtěžování okolí v obytném území.
Dvě navržené plochy výroby a skladování se nacházejí v dostatečném odstupu od obytného území,
takže jej nebudou negativně ovlivňovat.
Zvýšení provozu na místních komunikacích v blízkosti zastavitelných ploch bude
zanedbatelné. Ke zvýšení provozu může dojít na silnici III/04816 vedoucí k navrženému parkovišti
v ploše přestavby 8 P1/68 DI-G. Větší část navržených plochu bude možné napojit na plynovod
STL. Část ploch bude možné napojit na stávající kanalizaci nebo na kanalizaci navrženou v platném
ÚP. Dá se konstatovat, že návrhem změny č.1 nedojde ke zhoršení životního prostředí v obci.
Zásahy do limitů využití území
Do území obce zasahují níže uvedené limity využití území. Střety s limity bude třeba řešit v
dalších stupních územně plánovací dokumentace, dokumentaci k územnímu řízení a dohodnout s
příslušným dotčeným orgánem státní správy. Střety s méně významnými limity – hlavně s trasami a
ochrannými pásmy technické infrastruktury – nevytváří zásadní překážky, které by znemožňovaly
využití ploch k navrženému účelu.
- ochranné pásmo silnice I. třídy, 50 m od osy vozovky mimo zastavěné území obce (zakreslena je
i silnice)
- ochranné pásmo silnice III. třídy, 15 m od osy vozovky mimo zastavěné území obce
- ochranné pásmo železnice, 60 m od osy krajní koleje, 30 m od hranice obvodu dráhy
- ochranné pásmo letiště Ostrava-Mošnov - OP s výškovým omezením staveb
- ochranné pásmo nadzemního vedení el. energie VN 22 kV, 7 (10) m
- ochranné pásmo kabelového vedení el. energie VN 22 kV, 1 m od kabelu na obě strany
- bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu, do DN 100 včetně - 10 m, nad DN 100 do DN
300 včetně - 20 m
- ochranné pásmo podzemního dálkového kabelu, telekomunikačního kabelu - 1,5 m
- radioreléové trasy méně významné bez vyhlášeného ochranného pásma
- ochranné pásmo spojů - anténního nosiče Svinec (500 m)
- ochranná pásma vodního zdroje 1. stupně, 2. stupně-vnitřní a 2. stupně-vnější
- záplavové území včetně vymezení aktivní zóny u řek Luha a Grasmanka
- vodní toky, rybníky, lesy – jako významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a vyhl. č.395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák.
č.114/1992 Sb.
- ochranné pásmo pozemků plnících funkci lesa (50m od okraje lesních pozemků)
- přírodní park Podbeskydí
- evropsky významná lokalita Natura 2000 Kojetínské vrchy
- migračně významné území
- maloplošné zvláště chráněné území přírody - přírodní rezervace Svinec včetně ochranného
pásma
- registrované významné krajinné prvky
- památné stromy - Horákova lípa, Lípa svobody, Lípa porozumění
- nemovité kulturní památky - zřícenina hradu Starý Jičín, č.r. 18996/8-1683, kašna, č.r. 15648/81681, socha sv. Jana Nepomuckého, č.r. 28534/8-1682, pranýř, č.r. 26808/8-1680, soubor soch
sv. Floriána a sv. Vendelína, č.r. 45222/8-1678, kostel sv. Václava, č.r. 27923/8-1677, pomník
Františka a Josefa Vahalíka, č.r. 14924/8-1597, výšinné opevněné sídliště půchovské kultury hradisko, č.r. 30911/8-1605
- lokality 25-12-19/6, 25-12-19/7, 25-12-19/8, 25-12-19/9, 25-12-20/2, 25-12-20/5, 25-12-20/6,
25-12-20/7, 25-12-20/8, 25-12-20/9, 25-12-20/10, 25-12-20/16, 25-12-20/17, 25-12-20/18, 2512-24/6, 25-12-25/1, 25-12-25/6, 25-12-25/7, 25-12-25/8, 25-12-25/9 jsou evidovány jako území
s archeologickými nálezy 1. kategorie - UAN I. Lokality 25-12-20/3, 25-12-20/4, 25-12-20/19,
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-

25-12-23/3, 25-12-24/2, 25-12-24/3, 25-12-24/4, 25-12-25/2, 25-12-25/3 a tři lokality bez
číselného označení jsou evidovány jako území s archeologickými nálezy 2. kategorie - UAN II.
Celé území obce Starý Jičín je evidováno jako území s archeologickými nálezy 3. kategorie UAN III.
chráněné ložiskové území černého uhlí Čs. části hornoslezské pánve č. 14400000, cihlářské
suroviny Polom, č. 13340000
výhradní ložisko zemního plynu Choryně, č. 322440000, cihlářské suroviny Polom, č.
313340002
dobývací prostor zemního plynu Lešná, č. 40027
prognózní zdroj černého uhlí Nový Jičín-Hodslavice, č. 901240000
sesuvné území aktivní, stabilizované, potenciální
svahová nestabilita uklidněná, dočasně uklidněná
pásmo hygienické ochrany - vyhlášené
území ekologických rizik - stará zátěž
ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, která je nutno
respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu.
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
-větrných elektráren
-výškových staveb
-venkovního vedení VVN a VN
-základnových stanic mobilních operátorů.
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30m
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma se dotýkají celého správního území, zapracujte tento limit
do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního
výkresu. „ Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích
zařízení Ministerstva obrany“.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany :
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III.třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).

Vyhodnocení přínosu změny č.1 ÚP k naplnění cílů územního plánu obce
Změna č.1 podpoří návrhem nových ploch bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby,
dopravní a technické infrastruktury jeden z hlavních cílů ÚP Starý Jičín - rozvíjet obec jako
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venkovské sídlo s preferovanou funkcí bydlení. Úprava podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití přispěje k zachování vesnického charakteru zástavby a krajiny.
g) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V platném ÚP Starý Jičín byl vymezen dostatek ploch pro rozvoj bydlení. Od vydání
územního plánu v roce 2008 byla podstatná část zastavitelných ploch B-RD, SO-M a SO-V nebo
jejich částí zastavěna. Po aktualizaci zastavěného území a zastavitelných ploch zůstává v platném
ÚP navrženo celkem 55,37 ha ploch bydlení a smíšených obytných. V rámci změny č.1 se navrhují
zastavitelné plochy a plochy přestavby bydlení a smíšené obytné o celkové výměře 5,12 ha.
Celkem se tedy v rámci změny č.1 ÚP zvětší výměra navržených zastavitelných ploch pro
bydlení na celkem 60,49 ha. Pro předpokládanou potřebu cca 120 rodinných domů na nových
plochách je nutné vymezit zastavitelné plochy o výměře cca 18 ha. Tato hodnota vychází z vychází
z průměrné velikosti stávajících pozemků s RD v obci. Ta se nejčastěji pohybuje okolo 800 až 1200
m2 u nových RD, u historických zemědělských usedlostí ale činí cca 2500 m2 a často i mnohem
více. Pro potřeby bilancí počtu RD a bytů v územním plánu byla stanovena průměrná velikost
parcely pro 1 RD v plochách bydlení na cca 1000 m 2 na 1 RD a v plochách smíšených obytných na
cca 2000 m2 na 1 RD. Převis nabídky ploch pro bydlení tak činí cca 202 %.
Skutečností posledních let je trvalý růst počtu obyvatel v obci a to především migrací a
dosažení počtu 2850 obyvatel na začátku roku 2018 (k 1.1.). Nové zastavitelné plochy jsou
vymezeny s ohledem na existující potenciál rozvoje území.
Při stanovení předpokládané potřeby bytů je zohledněno, že u části nových bytů (max. 1/8
bytů v rodinných domcích) lze totiž jejich získání očekávat mimo plochy vymezené v rámci ÚP, tj.
bez nároku na nové plochy s inženýrskými sítěmi. Potencionální možnosti získání nových bytů
intenzifikací využití stávajícího stavebního fondu (nástavbami, vestavbami, změnami využití
stavby) a využitím stávajících ploch v zástavbě (přístavbami, zahuštěním současné zástavby apod.)
byly do r. 2018 do značné míry vyčerpány. Část ploch navržených k výstavbě v platném ÚP není
bohužel možné aktuálně využít. Vlastníci pozemků je drží pro své děti, nebo s jejich prodejem
spekulativně čekají na vyšší ceny, za které by je mohli prodat. Část prodaných pozemků slouží také
jako investice - uložení financí, bez zájmu o výstavbu.
O výstavbu bydlení je ve Starém Jičíně poměrně velký zájem kvůli dobré dopravní
dostupnosti, poměrně dobrému vybavení zastavěných a zastavitelných ploch sítěmi technické
infrastruktury a atraktivnímu přírodně rekreačnímu zázemí přírodní park Podbeskydí, hrad Starý
Jičín. Počet dokončených bytů v poměru k počtu obyvatel je nad průměrem okolních obcí i regionu.
Obec leží v dostatečném odstupu od velkých hutních podniků Ostravska, ale zároveň má výbornou
dopravní dostupnost k těmto zdrojům pracovních příležitostí díky silnici I/48 (budoucí dálnice D48)
a dálnici D1, které zajišťují Starému Jičínu výborné dopravní spojení s Ostravou a FrýdkemMístkem. Suburbanizační tlak z Novojičínska a širšího Ostravska se promítá do navrženého rozvoje
obytného území v obci. Sídelní atraktivitě obce odpovídá také větší počet navržených
zastavitelných ploch a přiměřený převis nabídky ploch pro bydlení, který je odůvodnitelný
zařazením Starého Jičína do rozvojové osy republikového významu OS10 (Katowice–Ostrava–
Brno–Bratislava). Nově navržené zastavitelné plochy pro bydlení přispějí k zajištění dostatečné
nabídky ploch vhodných k zástavbě, umožní uspokojit alespoň část žadatelů o výstavbu v obci a
podpoří sídelní funkci obce.
Starý Jičín těsně navazuje na Ostravskou aglomeraci, ve které se koncentruje většina
sociálních i ekonomických aktivit v kraji, jak je uvedeno v Socioekonomickém atlasu
Moravskoslezského kraje (Lubor Hruška a kol., 2012). V aglomeraci dochází ke slévání okrajových
částí větších měst s okolními obcemi a vytváření nepřetržité zástavby. Rovněž existuje pravidelná
dojížďka obyvatel aglomerace do jeho jádra za prací, školou a dalšími službami. Mezi městem a
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jeho okolím tedy dochází k intenzivním vazbám. V rámci Moravskoslezského kraje patří Starý Jičín
mezi obce s největším procentuálním přírůstkem obyvatel mezi lety 2000 a 2010 a kladným saldem
migrace v letech 2006 až 2010. Migrační procesy v posledních letech způsobují přesun obyvatel z
velkých měst v kraji do menších obcí s lepšími sídelními podmínkami - čistějším životním
prostředím, lepšími možnostmi rekreace - mezi které patří i Starý Jičín.
V souvislosti s rozvojem bydlení se v Ostravice rozvíjí také občanské vybavení, podnikání a
výroba. Nejedná se tedy jen o jednostranný rozvoj, který by učinil z obce pouhou noclehárnu, ale
jedná se o všestranný rozvoj všech sídelních, obslužných i rekreačních složek, který zajistí obci i do
budoucna trvalou udržitelnost osídlení.
Navržený rozvoj je také v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona,
protože stanovuje koncepci rozvoje území a stanovuje urbanistickou koncepci s ohledem na
hodnoty a podmínky území. Potřeba provedení změn je dle výše uvedených demografických údajů
nutná. S ohledem na stávající charakter území a jeho hodnoty je proto navržen rozvoj sídelní
struktury a podmínky pro kvalitní bydlení, jsou stanoveny požadavky na využití území a jeho
prostorové uspořádání. Doplnění stávající zástavby a s tím spojené využití stávající dopravní a
technické infrastruktury přispěje k hospodárnému vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na
změny v území, vzhledem k nutné údržbě stávajících komunikací a sítí technické infrastruktury.
Další pozitiva navrženého rozvoje lze spatřovat v:
- dalším rozvoji urbanizované oblasti
- rozvoji cestovního ruchu
- zkvalitnění sociálního prostředí
- zlepšení vybavenosti veřejnými službami
- rozvoji a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity
- širší nabídce služeb
- využití kulturního potenciálu pro podporu bydlení
- rozvoj lokální ekonomiky
- rozšíření bytového fondu
- vytváření stabilního i rekreačního obyvatelstva
- rozšíření a zkvalitnění dopravní infrastruktury
- zvýšení prosperity ekonomiky a kvality života nejen v obci, ale i v regionu.
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch určených jiným funkcím, než bydlení je
uvedeno v kapitole f.1) ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP.
h) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č.1
h.1) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU
KRAJEM
Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1 je změnou č.1 respektována.
Pro Starý Jičín jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
22.12.2010 usnesením č.26/1426. Ze ZÚR MSK vyplývá pro územní plán Starého Jičína nutnost
zapracovat veřejně prospěšné stavby - D4 - stavební úpravy silnice R48 v úseku Bělotín-Palačov,
D5 - R48 Palačov - Novy Jičín, stavební úpravy, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice,
D43 - I/35 Dub - (Lešna - Valašské Meziříčí), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice¨I.
třídy, veřejně prospěšná opatření - prvky územního systému ekologické stability - nadregionální
biokoridory K 143 N, K 143 V, K 144 MH (MB), K 144 MB, K 145 MB, regionální biocentra č.
120, 195, 205, 250 a regionální biokoridory č. 534, 535, územní rezervu - D517 - územní rezerva
pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků. Všechny veřejně prospěšné
stavby a územní rezerva jsou zapracovány v platném územním plánu. V rámci změny č.1 je upraven
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koridor územní rezervy D517 - Průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe tak, aby byl v souladu s
Aktualizací č.1 ZÚR MSK. Doplněny jsou chybějící prvky nadregionálního a regionálního ÚSES a
jejich označení v ÚP tak, aby bylo v souladu se ZÚR MSK.
Skutečnost, že Starý Jičín je v ZÚR MSK zařazen do rozvojové osy republikového významu
OS10 (Katowice–) hranice Polsko/ČR/–Ostrava–Lipník nad Bečvou–Olomouc–Brno–
Břeclav–hranice ČR/Slovensko (–Bratislava) je respektována. Pro rozvojovou osu OS10 jsou
stanoveny následující úkoly pro územní plánování:
- Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu a
vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí s přilehlým
územím Olomouckého a Zlínského kraje. - jsou zpřesněny plochy a koridory silnic D48, I/35,
územní rezervy D517 a prvků ÚSES tak, aby byly v souladu s řešením těchto prvků v nadřazené
územně plánovací dokumentaci a s jejich vymezením v územních plánech sousedních obcí.
- Nové rozvojové plochy vymezovat:
- přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v
prolukách stávající zástavby;
- výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť
silniční, resp. železniční infrastruktury;
- mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště
odůvodněných případech).
- část zastavitelných ploch je navržena v prolukách zastavěného území, část ploch na stávající
zástavbu navazuje. Mimo zástavbu jsou navrženy jen plochy 4 Z1/59a TI-V pro sběrný dvůr,
kompostárnu a 7 Z1/49 V-VZ pro zemědělskou výrobu, u kterých je kvůli jejich plánovanému
využití vhodný odstup od stávající zástavby. Všechny zastavitelné plochy mají zajištěno dopravní
napojení na stávající komunikace nebo jsou přístupné přes stávající pozemky vlastníka, nejsou
navrženy žádné zastavitelné plochy v záplavových územích.
- Rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s ohledem na
minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, zejména na
CHKO Poodří. - nejsou vymezeny koridory dopravní ani technické infrastruktury, které by
zasahovaly do hodnot území.
- Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy. - jsou navrženy dvě plochy určené k realizaci protipovodňových nádrží.
- V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně.
- v platném ÚP jsou v dostatečné míře vymezeny plochy veřejných prostranství.
Zdůvodnění navrženého řešení změny č.1 územního plánu ve vztahu k prioritám
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
Jsou zpřesněny plochy a koridory silnic D48, I/35, které přispějí ke zlepšení dopravního
napojení kraje na nadřazenou silniční síť.
Navržené změny ve využití území přispějí ke zlepšení kooperačních vazeb v podhůří Beskyd.
Není navržen extenzivní rozvoj sídla, je aktualizováno využití zastavěného území. Plochy
přestavby a změny funkčního využití zajistí lepší využití nevyužívaných ploch v zastavěném území.
Prakticky všechny navržené plochy navazují na zastavěné území, nejedná se tedy o výstavbu ve
volné krajině.
Pro zkvalitnění obytné funkce obce, jejího rekreačního zázemí a cestovního ruchu jsou
navrženy plochy bydlení a smíšené obytné a dopravní infrastruktura sloužící k propojení těchto
ploch. Rozvoj kanalizace je navržen v platném ÚP.
Navržené plochy smíšené obytné umožňují rozvoj zařízení cestovního ruchu.
Nejsou navrženy lokality pro stavby k rodinné rekreaci, pouze plocha pro zřízení zahrady.
Navržená cyklostezka přispěje k rozvoji udržitelných druhů dopravy.
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Navržené plochy přestavby umožní znovuvyužití - revitalizaci nevyužívaných ploch a areálů,
které bude vhodnější vzhledem k současnému stavu než původní funkce těchto ploch.
Zastavitelné plochy 4 Z1/59a, 7 Z1/49, 8 Z1/13 a plocha přestavby 8 P1/58 zasahují do okrajů
migračně významného území (MVÚ), a to navíc v lokalitách navazujících na stávající zástavbu.
Plocha 4 Z1/59a leží v blízkosti zástavby Kojetína a využívá plochu skládky odpadů. Tyto
minimální zásahy do MVÚ neomezí migrační možnosti v území, prostupnost krajiny zůstane
zachována.
Podmínění výstavby v zastavitelných plochách zasahujících do záplavových území realizací
protipovodňových opatření podél vodních toků nebo provedením takových opatření, která
zabezpečí stavby před vznikem případných škod při povodních je vedeno snahou ochránit
případnou zástavbu před riziky záplav a snahou minimalizovat rozsah případných škod. Do
záplavových území nezasahují žádné navržené plochy.
Podmínění výstavby v zastavitelných plochách zasahujících do sesuvných území nebo
svahových nestabilit nutností veškerou výstavbu individuálně posoudit, zejména z hlediska
zakládání staveb, nutností prokázat ochranu staveb před účinky sesuvů, je vedeno snahou ochránit
novou zástavbu před riziky sesuvů a snahou minimalizovat rozsah případných škod. Do sesuvných
území nezasahují žádné navržené plochy.
Dvě navržené plochy určené k realizaci protipovodňových nádrží přispějí k preventivní
ochraně území před potenciálními riziky záplav.
V aktualizaci č.1 PÚR ČR byly doplněny nebo upraveny některé republikové priority
územního plánování. Následující zdůvodnění navrženého řešení změny č.1 územního plánu
reaguje na tyto priority územního plánování (označení priorit je převzato z PÚR ČR). Ostatní
republikové priority územního plánování jsou upřesněny v ZÚR MSK a komentář k nim je
uveden výše v textu zabývajícím se ZÚR MSK.
14a V obci jsou zachovány stávající možnosti zemědělské výroby a využívání zemědělské půdy a
navrženy dvě plochy pro výrobu a skladování umožňující rozvoj primárního sektoru. Zábor
půdy je nutný pro předpokládaný rozvoj obce. Ekologické funkce krajiny včetně významných
krajinných prvků - lesů, vodních toků a rozptýlené zeleně nejsou narušeny.
16a Obec má ve struktuře osídlení především obytnou funkci. Z tohoto důvodu jsou navrženy
především plochy pro rozvoj bydlení. Funkční využití území i koncepce dopravní a technické
infrastruktury je navržena v souladu s vazbami Starého Jičína na okolní obce, zejména na Nový
Jičín.
17 Stávající a navržené plochy výroby zároveň se širokými možnostmi provozování podnikání a
služeb v obytném území obce zajišťují podmínky pro vytváření pracovních příležitostí.
20a V území obce jsou zachovány průchody pro volně žijící živočichy i pro člověka, migrační
prostupnost zajišťuje také navržený územní systém ekologické stability a respektování
stávajících vodních toků, jejich doprovodných porostů a lesních celků. Navržený rozvoj
nezhorší migrační propustnost území.
Zastavitelné plochy 4 Z1/59a, 7 Z1/49, 8 Z1/13 a plocha přestavby 8 P1/58 zasahují do okrajů
migračně významného území (MVÚ), a to navíc v lokalitách navazujících na stávající zástavbu.
Plocha 4 Z1/59a leží v blízkosti zástavby Kojetína a využívá plochu skládky odpadů. Tyto
minimální zásahy do MVÚ neomezí migrační možnosti v území, prostupnost krajiny zůstane
zachována.
Navržené plochy nezpůsobí srůstání jednotlivých sídel v obci ani srůstání s okolními obcemi.
23 V obci Starý Jičín jsou navrženy koridory pro stavební úpravy dálnice D48 a silnice I/35. Tyto
koridory jsou vedeny v dostatečném odstupu od zastavěného území s výjimkou průchodu mezi
zástavbou Starého Jičína a Jičiny. Není navržen rozvoj obytné zástavby v těsné blízkosti těchto
silnic. Pro stavby v plochách zasahujících do ochranných pásem silnic a železnice musí být u
staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
68

venkovních prostorech. Nemělo by docházet k výraznému zhoršování stavu ovlivňování obytné
zástavby imisemi z dopravy.
24 Všechny zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající silnice, místní nebo
účelové komunikace, u některých ploch se předpokládá příjezd přes sousední zastavěné
pozemky ve vlastnictví majitelů navržených ploch. Umožněno je i napojení zastavitelných
ploch na sítě technické infrastruktury, pokud leží v jejich dosahu.
24a Rozvoj výroby a skladování je navržen v odstupu od obytného území. Rozvoj bydlení je
navržen většinou v odstupu od výrobních areálů. Zároveň jsou v plochách výroby stanoveny
jako nepřípustné stavby, zařízení nebo činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí by
překračovaly limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru, nebo které
by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné zástavby. Nemělo by docházet ke zhoršování stavu
ovlivňování obytné zástavby imisemi z výroby.
h.2) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY
ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA
S POŽADAVKY
NA
OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hlavním cílem územního plánování (dle § 18 Stavebního zákona) je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán Starého Jičína řeší komplexně celé území
obce, stanovuje její urbanistickou kompozici a podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i
nezastavěného území, tak aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území.
V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví i krajiny. Je
navrženo hospodárné využívání zastavěného území a ochrana nezastavěného území. Zastavitelné
plochy jsou vymezeny s ohledem na střednědobý potenciál rozvoje území obce.
Změna č.1 aktualizací zastavěného území, dopravní a technické infrastruktury, úpravou
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem a návrhem nových zastavitelných ploch nemění
koncepci rozvoje navrženou v platném územním plánu. Změna č.1 přispěje k řešení úkolů
územního plánování tím, že zaktualizovala stav a limity území, navrhla změny v území, upravila
podmínky prostorového uspořádání v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.
h.3) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Změna č.1 ÚP Starý Jičín je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů. Obsah Zadání územního plánu byl zpracován v souladu s přílohou č. 6
k vyhlášce 500/2006 Sb. Obsah změny č.1 ÚP Starý Jičín je zpracován v souladu s přílohou č. 7
k vyhlášce 500/2006 Sb. Odůvodnění změny č.1 ÚP Starý Jičín je zpracováno s obsahem dle
požadavků zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a přílohy
č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb.
h.4) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Bude doplněno po veřejném projednání.
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i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ze zpracovaného Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyplývá,
že návrh změny č.1 územního plánu je pro obec přijatelný, a že přínos navrženého řešení převáží
jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by neměly být ohroženy podmínky života budoucích
generací.
S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (částečně příměstský charakter, dobré přírodní
podmínky území a rekreační funkce) je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území využití
podmínek pro rozvoj obytných a navazujících obslužných funkcí, při minimalizaci negativních
dopadů v oblasti životního prostředí. Optimalizace funkcí řešeného území (jeho jednotlivých sídel)
s ohledem na okolní region je předpokladem přiměřeného rozvoje obce.
Vyhodnocení vlivu návrhu změny č.1 Územního plánu Starý Jičín na životní prostředí
bylo zpracováno v souladu s §10i zák. č. 100/2201 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v
platném znění a v rozsahu přílohy zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát „Vyhodnocení“ je zpracován jako samostatný svazek
– příloha A k vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 Územního plánu na udržitelný rozvoj území.
V kapitole 11 tohoto „vyhodnocení“ se konstatuje, že záměry obsažené v koncepci návrhu
změny č. 1 ÚP Starý Jičín, vzhledem k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek ŽP a
s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem (výsledkům průzkumů v území i závěrům tohoto
SEA posouzení), budou realizovatelné za následujících podmínek a předpokladů:
 orgány ochrany zemědělského půdního fondu povolí požadovanou změnu funkčního využití
pozemků v současnosti evidovaných jako ZPF,
 v případě vyčlenění půdy ze ZPF za účelem realizace jednotlivých navržených záměrů je nutné,
aby vlastní výstavba probíhala dle územně plánovací dokumentace, aby respektovala uspořádání
ploch v území, limity využití území, možnosti napojení na dopravní i technickou infrastrukturu
apod., a tím přispěla k bezproblémovému začlenění navrhovaných záměrů do okolní krajiny,
 výstavba a následný provoz jednotlivých objektů v území budou mít minimální negativní
dopady na stávající stav životního prostředí, budou-li dodrženy podmínky pro bezpečné
odvedení dešťových a splaškových vod ze zastavěných území, stabilizace území před následky
erozí, minimalizace dopadů na okolní ÚSES a významné krajinné prvky,
 na plochách smíšeně obytných přednostně rozvíjet podmínky pro bydlení, tj. vč. zlepšení
občanské vybavenosti a služeb,
 vzhledem k celkovému charakteru řešeného území, upřednostňovat aktivity, které mají
minimální dopad na okolní obytnou zástavbu obce, tzn. preferovat především drobné podnikání,
rozvoj řemesel,
 budou dodrženy imisní limity znečištění ovzduší dle přílohy č. 1 zákona č.201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší,
 budou dodrženy imisní limity hluku v území dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
 v důsledku realizace záměrů v území nesmí být překračovány limity, které požaduje Nařízení
vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanovují ukazatelé přípustného znečištění povrchových vod.
Na základě splnění výše uvedených podmínek lze pak návrh změny č. 1 ÚP Starý Jičín označit
jako ekologicky přijatelný a doporučit jej k realizaci.
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j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Bude doplněno po veřejném projednání.

k) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ZOHLEDNĚNO
Bude doplněno po veřejném projednání.
l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
Bude doplněno po veřejném projednání.
m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Bude doplněno po veřejném projednání.
n) POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1
Bude doplněno po veřejném projednání.

II. 2. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1
Grafická část odůvodnění změny č.1 ÚP Starý Jičín - Koordinační výkres II.2.a) - je zpracován jako
průsvitky - příložky se zákresem navrženého řešení změny č.1, které se přiloží na výkres platného
územního plánu. Výkres II.2.c) je zpracován na papír v rozsahu změny č.1. Oba výkresy jsou
zpracovány v měřítku výkresů územního plánu 1:5000. Výkres II.2.b) není změnou č.1 dotčen.
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